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 ـــةـمقدم

حـول هـداف أي وضـع األ: سنقوم يف الفصل األول بالنظر بتمعن إيل فكرة النجاح

التطور والنمو وكيفية تحقيقها من وجهـة النظـر الشخصـية مـع تقـديم طريقـة 

ة وعنايـة وكيـف قـشخاص الذين استطاعوا تحقيق نجاحات بكل د بعض األتفكري

لـنـا ووـضـعناها ـعـيل الطرـيـق ميكنـنـا تبـنـي أـسـاليبهم ببـسـاطة إذا اـسـتخدمنا عقو

هداف عيل التفكـري أوالً يف الهـدف  يعتمد جزء كبري من عملية تحديد األ.السليم

ًبناء عيل أسلوب سليم حيث ميكن ألكرث جوانب التفكري قوة أن تعمل بكل جهـد 

 . ليهاتصبو إ التي كنت األشياءليك تحقق 

وف التـي تقـف حـائالً سوف نفحص يف الجزء الثاين أسباب معاناتنا لـبعض املخـا

، وكـيـف ـتـؤثر ـهـذه إليـهـا الخـطـوات الفعلـيـة والعملـيـة الـتـي نحـتـاج ـخـذأـمـام أ

 التي يجـب القيـام األشياءستمر يف تحقيق ن .ىاملخاوف وكيف ميكننا تغيريها حت

 . بها

 والتفكري السليم للتجارب العقللقي نظرة، فيام بعد عيل كيفية استخدام نسوف 

اول كيفية تطور ومنو املخاوف والوساوس املرضـية، وكيـف تننسوف . ر بهامنالتي 

 منذ سنواتنا املبكرة التي نشعر خاللها مبـدي قـدرتنا عـيل ةنبني مفاهيمنا الفعلي

 .  بالنسبة لنااآلخرين أهمية، ومدي أهميتناالتواؤم مع هذا العامل، ومدي 

الـذي جاح النسوف نتحرك بعد ذلك إيل فحص االسرتاتيجيات وكيف ميكننا تخيل 

ليها، عندما نفهم، بوجه خاص، ليس فقـط طريقـة إصبو نيوصلنا إيل النتائج التي 

 . ًالتطبيق السليم بل أيضا الوصول إيل النجاح من خاللها
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ًترتكز االسرتاتيجيات أساسا عيل كيفية تنـاول أمورنـا يف الحيـاة، وطريقـة تفكرينـا 

وبنا يف التحرك بالفعل والرشوع يف حيال كل ما حولنا، وردود أفعالنا تجاهها، وأسل

 . رض الواقعأالعمل عيل 

 ونحن لـن نتنـاول الخـوف "والخوف والرهبة"" مناطق الراحة"سرنكز بعدئذ عيل 

تجنبها معظم الناس ي من املوضوعات الغري مرغوبة والتي ألنهامالرهبة بإسهاب و

 . وقاتاألً جميعا نعاين من هذه املشاعر يف الكثري من أننابالرغم من 

ـفـريوس ال "طـلـق عليـهـا الـتـي أـسـنتناول ـفـيام بـعـد بـعـض املعتـقـدات الـقـارصة و

 :  بأقوال مثلاألشخاصعندما يتفوه بعض " ستطيعأ

 " ال أستطيع تقديم العروض"

 "  مكاملة عابرةإجراءستطيع أال "

 " ويض مسئوليايتفستطيع تأال "

 " ستطيع التحدث إيل عمالء وزائرين أغرابأال "

 " فريوس ال أستطيع"هذا ما أطلق عليه . األمرمهام كان ..."  أستطيعال"أو 

 التـي األفكـارحيـث سـنتحدث عـن " قوة التفكري"سوف نعالج باختصار موضوع 

هميـة يف أ الجوانـب أكـرثالتـي تعـد بالتـايل مـن وتدور يف أذهاننا طوال الوقت، 

  .تحقيق أحالمنا

 ". فكار الحاسمةاأل" لكل شئ نتناوله مع بعض صةسيتم تقديم خال

 ؟ ثذن عملية الدافع أو الحأما هي 

 .املطلـق الـدافع يف مفهومـه وجودمعظم الناس إيل افتقار ال أعتقد عيل اإلطالق 

         ن يفتقروا مبـا فيـه الكفايـة إيل هـدف إما إًوطبقا ملا مر يب من تجارب فإن الناس 
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خـاوف، أو االنتكاسـات أو أو حلم قوي ينجذبون تجاهه أو يعانون مـن بعـض امل

ًاملعتقدات التي قد متنعهم مـن الـترصف عمليـا لتحقيـق هـذا الهـدف أو الحلـم 

ًليصبح أمرا واقعا ً . 

ًفكر مليا يف ذلك، إذا كان لديك هدف أو حلم قوي يف حياتـك يـدفعك بحيـث ال 

تستطيع االنتظار لتحقيقه إذا جال ولو لحظة بخاطرك وليس لـديك أيـة مخـاوف 

 تفعلـه أنًعات تتعلق مبناطق الراحة التي قد تدفعك بعيدا عـام يجـب أو موضو

بل أنـك تريـد، يف .  تحتاج إذن إيل دافع؟ ال أعتقد ذلكفهل ،لتحقيق حلم حياتك

ً أن تهب من فراشك كـل صـباح لتبـدأ يومـا جديـدا يف بنـاء حلـم األوقاتمعظم  ً

 . حياتك

 اإلرصارقـدم هـو عـدم إن السب الرئييس لدي معظم النـاس لعـدم تحقيـق أي ت

 . عيل تحقيق أهدافهم" عقد العزم"وعدم 

 وحـولهام منضدتاننضع يف أحد الغرف، .  لتوضيح ذلكًمنطيادعني أقدم لك مثالً 

 مع الرشكات الفاترهبعض املقاعد وهواتف، ونص مكتوب لالستخدام يف املكاملات 

جـراء بعـض إنحرض شخصان ونطلب منهام .  حول منتج ما تقدمه الرشكةاألخرى

 . ترةاملكاملات الفا

ًخـر يهـرع رسيعـا خـارج جراء املكاملات واآلإيجلس اآلن أحد الشخصني ويبدأ يف 

 . ًالتأكيد من هو الشخص الذي هرع خارجاأنت تعرف ب. الغرفة

ذن، ما هو الفرق بني هذين الشخصني؟ ال ميكن أن يكون هنـاك إال فـرق واحـد إ

أحدهام يفكـر بطريقـة .  أي عقد العزم–عمل كيفية تفكريهام حول هذا ال: فقط

 فهو يفكر بطريقة تدفعهم إيل األخر أما -تجعل اآلخرين ينضمون إيل هذا العمل

 . ًالهروب بعيدا

مـن !! شارك يف احدي ورش العمل عندما طـرح املتحـدث سـؤاالً عـيل املسـتمعنيأكنت 

  املـدير  وهـىسيدة واحدةال إًمنكم يحب املكاملات العشوائية الفاتره، مل يرفع أحدا يده 
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 قائلة أنا، أنا أحـب مثـل هـذه املكاملـات، أجابت الرشكات، والتي حديإلاإلداري 

كـام . هشة لهذا الـرددستشعر، بدون شك، بال. ولكن ليس لدي الوقت الكايف اآلن

 . ً نفس الشعور أيضاانتابني

مبـا حـدث يف يف وقت تنـاول الغـداء وذكرتهـا ولهذا السبب تابعت هذه السيدة 

 ملثـل هـذه املكاملـات إجرائـكعنـد : هذا الصباح وسألتها ببسـاطة هـذا السـؤال

 املحادثـة أو الـرد عليـك وإنهـاءمـا بوضـع سـامعة الهـاتف إ األخرويقوم الطرف 

 "ذن؟إبخشونة ثم ينهي املحادثة، ماذا تفعلني 

مـن  "..تجهـت إيل قائلـها. كنت أحاول، كام ترى، فهم تفكريها عند القيـام بـذلك

إيل ولـو لفـرتة وجيـزة استمعوا ًالواضح أنهم ال يهتمون كثريا برشكاتهم، وإال كانوا 

 . ضافة بعض القيمة ملا يفعلونهإذا كنت أستطيع إملعرفة 

ولـكـنهم . األـسـلوبواآلن، فـإن معـظـم الـنـاس يف هـذا املوـقـف ـلـن يفكـروا بـهـذا 

 ن ال يصـلحوأنهمك أو وقات إما يف عدم رضورة القيام بذلسيفكرون، يف معظم األ

 . للقيام بهذا العمل

ًوطبقا ملا يحدث يف الحياة الفعلية فإننا عندما نقول أننا ال نستطيع القيام بـذلك، 

ن نقـول يف أ بـاألمـروينتهـي بنـا .  نرغـب بشـدة يف القيـام بـهاألمرفإننا يف واقع 

ال "لقـول،  اأو"  اسـتطيع القيـام بـذلك"أننـيشعر بالفعل يف أ" مثل أشياءأذهاننا 

 ". ستطيع القيام بذلكأ

عندما تقـوم بتجربـة ذلـك قـد تشـعر بأنـك تـود القيـام بهـذا الفعـل ولكنـك ال 

كـل هـذه يف ذهنـك ًتستطيع، ولكنك تعـرف متامـا انـك تـود القيـام بـه، ويـدور 

 . الحوارات
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 إذا استطعت القيام بـذلك، أو وعظيمأنت تعرف، يف أعامق نفسك، أنه شئ رائع 

الذي يستطيع القيام بذلك، وبالتايل تسـتطيع " شخاصذا النوع من األه"ذا كنت إ

 . حسنا، فهذا يعني أنك تستطيع. أن تنقل حياتك أو نجاحك إيل املستوي اآلعيل

سلوب عقد العزم ميثـل عـادة الفـرق بـني فعـل شـئ مـا بطريقـة تـؤدي إيل أإن 

 . ًتحقيق نتائج هائلة، أو الفرار بعيدا

 مع واإلرصارتحديد املهارات : أقوم بتقسيم كل شئ إيل مجالنييف حيايت الواقعية، 

 . عقد العزم

  تحديد املهارات

 إن تحديـد املهـارة .هذا ما يجب أن تفعله ومعرفـة كيـف تفعلـه، ومتـى تفعلـه

 السلع الرائجة هذه األيام، ومع االنرتنت ميكنك البحث واكتشاف مـا حديإأصبح 

 خالل االنرتنت، ولكن بـدون ًة تكشفها، حاليا،أشكال كثريميكنك القيام به من بني 

فمـن املحتمـل أنـك لـن تسـتطيع عمـل " عقـد العـزم"وجود العنرص اآلخر وهو 

  .كثري بعد حصولك فقط عيل املعرفةال

جمع، ولكن إذا قبعت يف منزلـك أفكار التجارية يف العامل فضل األأقد يكون لديك 

نـك لـن أهذه الفكرة، فمن املحتمل ي شئ فعيل أو مل تخرب أي شخص بأومل تقم ب

تحقق أي نجاح، فأنت يف حاجة إيل عقد العزم املناسب ملثل هذه املهـارات التـي 

 . قمت بتحديدها

 :عقد العزم

مـيـان والثـقـة بـالنفس والـحـافز والهـدف أو الحـلـم الـقـوى وهـذا يعـنـي وجـود اإل

 . املسيطر الذي ترغب يف تحقيقه يف املستقبل



12 

. رجح، أن تفعـل الكثـري طاملـا أن لـديك املهـارة فقـطعيل األولكنك لن تستطيع، 

 مبـا اآلخـرينًولهذا السبب، ففي األعامل التجارية أو الحياة عموما، عنـدما تخـرب 

 ولكنهم قد ال يستمرون يف تحقيق هـذا -فعلهتوضح لهم كيف تجب أن يفعله، ت

 : شياء مثلأنهم يعتقدون يف العمل أل

 " ني القيام بهًحسنا، أنه أمر ال يناسب"

 " أنا لست النوع الذي يقوم بذلك"

ًمر يبدو تافها وسخيفاإن األ" ً " 

 ". قد يرفضون ذلك"

 فهـذا ال يعنـي الضـعف ألن كـل اإلميـانواآلن أذا قلت أنـك تفتقـر إيل الثقـة أو 

ًحسـاس، طـوال الوقـت، ولكننـا كـبرش نتحـرك دامئـا إيل شخص قد يعرتيه هذا اإل

  .األمام وننمو ونتطور

 ال يشعر بـالخوف الـذي يتطـرق ملوبالتايل، إذا وجد ولو شخص واحد يف هذا العا

ع يفي كل لحظة تسـتطف. يتطورفهذا يعني أنه ال ينمو وال ويقلق راحته يل قلبه إ

، فهـذا يعنـي أنـك يجـب أن تتحـرك تجـاه داخلـكًمن خاللها أن تقهـر شـيئا مـا 

 . املستوي التايل وتبدأ يف اكتشافه مرة أخرى

شخاص، مهـام كانـت درجـة نجـاحهم، يلتزمـون هذا هو السبب يف أن معظم األو

 .بنظام معني للنمو والتطور الشخيص

 أجعل النجاح يف صالحك  

شـخاص يشـرتكون حدى املشكالت الخاصة بعامل التطوير الشخيص هـي أن األإإن 

 . يف الندوات أو يشرتون الكتب ولكنهم ال يفعلون أي شئ بعد ذلك
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ـشـخاص اـلـذين يـشـرتون الكـتـب الخاـصـة ـبـالتطور والنـمـو دـيـد ـمـن األهـنـاك الع

 وهنـاك . ثم يتعجبون من عدم شـعورهم بـالتغيري–الشخيص ولكنهم ال يقرأونها 

طـالق فهـم يل أيـة مكاسـب عـيل اإلإمجموعة أخرى أفضل قليالً ولكنها ال تصـبو 

 . يشرتون الكتب ويقرأونها، ولكنهم ال يفعلون أي شئ آخر

ونحـن نطلـق عـيل هـذا السـلوك . ون فقط بوضع الكتـاب عـيل الـرف يقنعإنهم

 ". مساعدة النفس"الذي يتعارض مع " مساعدة الرف"

 . يجب أن نقرأ هذا الكتاب لتستطيع االستفادة منه وهي بداية بال شك محمودة

يجب أن تتوقـف بعـد قـراءة صـحفتني، كام ًولكن يجب أن تفكر مليا فيام قرأته 

 . شياء التي طرحها الكتابته، وعليك أن تفعل األثم تفكر فيام قرآ

وقـد . ًأنت لن تعرف حقيقة أي شئ طوال حياتك بدون أن تطبق عمليا وبنفسك

ًتكون عيل علم به فكريا، ولكن لن تعرفـه حـق املعرفـة إال بعـد أن تطبقـه عـيل 

 . رض الواقعأ

ن مجانـا تحدثت يف مؤمتر كبري وتم تسجيل هذا الحديث وتوزيعه عيل الحـارضي

قامة إذا كان يف استطاعتي إحد الحارضين أ ىمن طلب .عن طريق منظمي املؤمتر

ا صعطى هذا الشخص قرأامل يف املنطقة التي يعيش فيها وقد كورشة عمل ليوم 

قامـة ورشـة العمـل إليه قبل إمدمجا مسجال لكل شخص حتى يستطيع االستامع 

ريبات الـذي يطلـب مـنهم حـد التـدأوقد كان مسجال عىل هـذا القـرص املـدمج 

يف تحقيقـه يف حيـاتهم الـذي يرغبـون حلـم الجلوس ملدة خمـس دقـائق وكتابـة 

 .املستقبل

 الـذين اسـتمعوا لهـذا التسـجيل عـددلت املشاركني يف بداية ورشة العمل عن أس

 الخمسني الحارضين ورشة العمل استمعوا نن عرشين شخصا فقط مأواكتشفت 

 لت كـم أكرث من مرة وعنـدما سـأليه إقط استمعوا ربعة فألهذا التسجيل وهناك 
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ذن فبـالرغم مـن إ .اإلطـالقحـد عـىل أ مترين الخمس دقائق مل يـرد انهيشخص 

ن أال إاع بسامع التسجيل ودفع مبلغ من املال لحضور مناظرة ليوم كامـل تاالستم

زعج نفسه قليال وقـام بتمـرين الخمـس دقـائق والـذي يعـد أوال واحد منهم قد 

 . األساس للعملية بأكملهاحجر 

ًومن الغريب أن معظم الناس تقريبا يقرأون مترينا   ويفهمون كيفية القيـامًقصريا ً

لن وأنك لن تعرف هذا التمرين . يام به ثم يعتقدون أنهم غري مجربين عيل القبه

 .  بعد تطبيقه بنفسكتفهمه إال

: القـوللنمو الشخيص ثم  االستامع إيل استجابة الناس ملواد التطوير وابهوهذا يش

ًستمعت من قبل لكل هذا ومثلام أرشت فيام قبل، فقد تسـمع بعضـا مـن القد "

 . ذلك ولكن هل تطبقه؟ وهناك فرق شاسع بني االستامع والتطبيق

 أخربك بشئ ما لقد عرضـت املوضـوع الخـاص بهـذا الكتـاب عـدة مـرات، دعنى

ًوتعلمت شيئا جديدا كل مرة عرضت فيها هذا املوض ويرجع سـبب ذلـك إيل . وعً

أنني قد تغريت، فأنا اآلن شخص مختلف عـن الشـخص الـذي قـام بعـرض نفـس 

إذا عدت لقراءة كتاب ما للمرة الثانيـة فسـوف تالحـظ .  املايضاألسبوعاملادة يف 

 .  التي مرت عليك دون أن تدركهااألشياءبعض 

 هـي التـي تجعـل فكار، وهذه األةًن كل شئ تفعله يف حياتك يولد أفكارا جديدإ

ًذن، عنـدما تقـرأ كتابـا مـا، وتتولـد لـديك إ .منك هذا الشخص الجديد واملختلف

ن القـراءة إًن عقلك وفكـرك قـد تغـريا وطبقـا لـذلك، فـأًفكارا هائلة، فهذا يعني أ

 وسـوف تحصـل -التالية لهذا الكتاب، ستؤدي إيل خلق درجة مختلفة من الـذكاء

 . شياء من حولكعيل مفهوم مختلف لأل
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 إال مـا أعـرفولكـن مـا زلـت ال " أنك تعرف كل شـئ: "خرون يلًكثريا ما يقول اآل

إن االخـتالف الوحيـد . شياء التـي أؤديهـاندر؛ ومازلت أفتقر إيل الثقة يف بعض األ

ت أن أجنيـه عـرب السـنني املاضـية، طعشخاص هو ما استبيني وبني العديد من األ

 . وكلها تنصب حول السيطرة عيل رس الحياة
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، االنفعاليـةحاسيسك ومشاعرك، أو حالتـك أنونك، تولد ظ بلغت ن أفكارك، مهامإ

ذا كنـت سـتقوم إ أو -فعال أو الترصفات التي تؤديهاوالتي تحدد بالتايل نوعية األ

غ ة قد يطل فيهـا الخـوف برأسـه، أو تبـز أوقات كثري هناكقي فعل عيل اإلطالأب

 . تخاذ أية خطوة حيال ذلكاخاللها مشاعر عدم االرتياح والقلق، مع عدم 

        إن الترصفـات . ال تأخذ أية مبادرة، أو ال تتحدث إيل شخص يجـب التواصـل معـه

  .تحدد يف املقابل نتائجك بها وأوالً تقوم  التي تقوم بهااألفعالأو 

  .ك تجاه شئ ماسحاسيأ ما هي –املشاعر : األفكــار

 .ترصفات التي تقوم بها أو ال تقوم بهاو الأفعال نوعية األ: املشاعـر

 . املخرجات والنتائج التي تحصل عليها: الفعــل

 . فكار، وبالتايل السري مرة أخرى يف نفس الدائرةاملزيد من األ: املخرجات

يعرتيك بعض املشـاعر الطيبـة، قد ل القيام بشئ ما ًفكارا جيدة حوأعندما متتلك 

 وهـو كـل مـا والتفـويضحساس بالثقة، وجو عام مـن القـدرة عـيل التسـلط واإل

كـرث فاعليـة، أثـم تبـدأ بعـد ذلـك يف أخـذ خطـوة . فكـار الجيـدةيناسب هذه األ

فضـل، سـوف يتولـد أفضل وعند حصولك عيل نتائج أوبالتايل الحصول عيل نتائج 

 . ه من عملت الجيدة املرتبطة مبدي جودة ما قدماألفكارد من لديك املزي

 تحقيـق الـذات، ثـم تنتقـل بعـد نبـؤةويستمر هذا الوضع عيل هذا املنوال مثل 

شـياء ه أن كل األ فيوهي املكان الذي يبدو" املنطقة"ًذلك إيل ما يطلق عليه دامئا 

 . ات مامثلة ملا ذكرتهوقأ وأنا متأكد من أنك قد مررت ب-قد متت عيل خري ما يرام

 سيئة، ستعرتيك ألفكار هي معاناتك ةولكن املشكلة التي تواجه مثل هذه الرتكيب

  أو عـدم األفعالمشاعر سيئة ووضع انفعايل سيئ، ونوعية سيئة من الترصفات أو 
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ًأذا اسـتطعنا جميعـا أن نتحـول . ذنإ فعل، مع مخرجات ونتائج سيئة، بأيالقيام 

ًتلقائـيـا ولحظـيـا ، " جـيـدةأفـكـارًـمـن اآلن فـصـاعدا، ـسـأنعم النـظـر يف " ـثـم نـقـول ً

ولكن لسوء الحظ، ولسـبب هـذا الجـزء مـن . سيستقر بنا الحال عيل هذا الوضع

ًالالوعي يف املخ الذي يدور آليا ويسهم يف هـذا الفعـل، يناضـل الـبرش مـن أجـل 

 .  متطورأساستطبيق ذلك مبارشة أو عيل 

ات عيل طريقة تفكرينا حيال املخاوف التـي ني والتقتاألدوان البديل هو تطبيق إ

 التاليـة مـن األجـزاءهذا ما سنحاول تناوله خـالل . تشدنا للوراء يف بعض املواقف

 . هذا الكتاب

 لطريقة عمل املخ، وكيف يـدير الخـربات وينظمهـا، ستسـتطيع أن إدراككمبجرد 

ء كثـرية بطريقـة جديـدة ًتبدأ فعليا يف تغيري الطريقة التي تناسبك، وتجربة أشـيا

شـياء التـي  أي طريقة جديدة للبدء يف خلق وابتكار املزيد مـن األً؛ومختلفة متاما

 . شياء التي ال ترغب يف القيام بهاليها خالل مسرية حياتك، مع تقليص األإتتطلع 

 .  البدء يف العملالَّإ، ما علينا اآلن إذن
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ـبـأن ـهـذا الكـثـريون د التفـكـري يف موـضـوع النـجـاح فـمـن املتوـقـع أن يعتـقـد عـنـ

مـوال  مـا هـو كـم األ-إليهـااملوضوع يتعلق باملكانة املالية التي يتوقعون البلـوغ 

. املـال ولكن عند تصفح الفصول التالية ستجد أنهـا ال تـدور حـول .الذي يرضيهم

املـال فـإن عقلـك وتفكـريك شـياء مختلفـة عـن أًحيانا، عندما ترتبط أهـدافك بأف

شـياء وهـذا سـوف يشـجعك عـيل امليض والبحـث عـن كـرث بهـذه األأسينشغالن 

ًمكسـبا "ً باعتبار ذلك تقريبا -الهدف، والذي سيؤدي بالتايل إيل حصولك عيل املال

 . ً"ضافياإ

ـن  ـالرغم ـم ـل أنـب ـوذجي أال أن أـهـداف إـسـرتاتيجية ـهـذا ال ميـث ـك النـم  مرشوـع

 أي - يف املرشوعات التجاريـة شـديد املنهجيـةاألهدافيق  النمطي لتحقاألسلوب

فهنـاك ـكـل ـهـذه الخطـوات ونـقـاط الفحـص واملراقـبـة الـتـي . القيـام بـهـذا وذاك

 هـدفك إيلستحافظ عيل استمرارك يف السري عيل الطريـق السـليم الـذي يقـودك 

. ولكن لسبب أو ألخر، يجد الكثريون صعوبة يف االستمرار تجـاه هـدفهم املحـدد

عقـد العـزم "رجع ذلك عادة إيل القدرة عيل تحديد مهارة وضع الهدف ولـيس وي

، وحثهـا فيـه قـوة األجـزاء أكـرثالتي تشغل العقل وخاصة " األهدافعيل تحقيق 

   . ودنا بالتايل، إيل النجاح املنشودق، التي تاألشياءهها إيل كل يوتوج

 والنجـاح باألهـدافة ، عدد قليل مـن االسـرتاتيجيات الخاصـاألمرهناك، يف واقع 

 التـي مـن املحتمـل أن لألشـياءالصعوبة بالنسبة  الذي تم تحديده، وهي شديدة

ولكنها، رغام عن ذلـك، . يط الهدف يف املرشوعات التجاريةتواجهها يف تقنية تخط

ات تثبت نجاحها عيل مر مئات السنني ومـا زالـت تسـتخدم حتـى يسرتاتيجإهي 

 . اآلن

 -شـياء التـي اكتشـفتهاثناء عميل مع دمج األأات ياتيجسرتلقد استخدمت هذه اإل

كرث سـهولة يف االسـتخدام أ، مام جعل هذه التقنيات البسيطة واستخدمتها بنفىس

 . والفهم
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العملـيـات "فـلـديك أـطـراف " ـهـدافلواـضـعي األ"هـنـاك مجموعـتـان حقيقيـتـان 

مروا يف كادمييني للغاية، يلتحقون بجهـة تنظيميـة، واسـتأشخاص أوهم " التجارية

 ثم تجد، عادة، املقـاولون، والعصـاميون، ،هدافالحصول عيل تدريب يف وضع األ

لـدي خلفيـة "ن يقولوا أشـياء مثـل أ يحتملوأصحاب املرشوعات التجارية الذين 

ما دوعنـ. ً"جحـاصـبح رجـالً ناأًتعليمية ضئيلة للغاية، ولكن أدركت متامـا أننـي س

 كـل مجموعـة مـن املجمـوعتني، سـلوب تفكـريأتنقب يف هذا الكـالم وتكتشـف 

صبحت عليه اآلن، وكيف استطاعوا تحقيق كـل مـا أشياء إيل ما وكيف تحولت األ

 العمليات إحدىليه، ستكتشف بالفعل أنهم قد اتبعوا إيل حد كبري إ نكانوا يصبو

 وهـى -سلوب الذي كنـا نتحـدث عنـهسلوب الغري تجاري أي األاملشابهة وهي األ

 . ةهداف املقصوداأل

عـامل التجاريـة سـلوب األأحوال فان الذين اتبعوا وبالرغم من ذلك ويف معظم األ

ًاملنظـمـة، وحقـقـوا نجاـحـات ـبـاهرة، مل ـيـدركوا أنـهـم يـسـتخدمون أيـضـا أـسـلوب 

 . مر مجرد تطور طبيعيهداف التي عقد العزم عليها، وأن األاأل

كـل واحـدة و. ان القيام بعمل تجارى أمر رائع، مثل أشياء أخرى كثـرية يف حياتنـإ

شـخاص مختلفـني، كـام ميكنـك أ العمليتني ميكن أن تعمل منفصلة مـع تنيمن ها

ًأيـضـا أن تحـقـق نجاـحـا رائـعـا باـسـتخدام ـكـال ـمـن األ ً ـهـداف ـسـلوب التـجـاري واألً

رصف نظرك عـن القيـام يع ذلك دال ت. املقصودة التي تم عقد العزم عيل تحقيقها

مـر، يتحقـق لهـا النجـاح لفـة، يف بدايـة األشياء املختن األثبت نجاحه، ألأبشئ ما 

. شـخاصشياء التي تصلح لكل األشخاص مختلفني ولكن هناك بعض األأعيل أيدي 

ضـافة إيل أي شـئ ميكنـك القيـام بـه استخدم مـا أنـت بصـدد اكتشـافه هنـا، باإل

 . ويحقق لك النجاح الذي تنشده
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ن تحديـد أ ،قبـل مـن تـهي شئ أخـر قـد تعلمأقد تندهش الكتشافك، باملقارنة ب

سلوب الذي سأوضحه لك، لن يحتاج حتى إيل معرفة كيفية تحقيقك هداف باألاأل

أنت لست يف حاجة اآلن حتى ملعرفـة الخطـوات التـي يجـب أن . هدافلهذه األ

 .تتبعها

 تبحـث عنـه، ستصـبح مـا إيل املسار الصـحيح، ملعرفـة تهإذا ركزت تفكريك ووجه

 . ماكنها الصحيحةأمور يف ستقرار األًكرث وضوحا نتيجة لبدء اأخطواتك 

إن احدي مشكالت القيام بجميع الخطوات يف مرحلة مسبقة، هـي بـالطبع، انـك 

والتـي تـتم . تغلق عيل نفسك وتبتعد عن احتامالت حصـولك عـيل فـرص أخـرى

ًعادة خـالل هـذه الخطـوات، وبعيـدا عـن هـذا املسـار الضـيق واملحـدود الـذي 

لنفسك سأضع أمـامي هـذا الهـدف حتـى أحقـق وضعته بنفسك وعادة ما تقول 

ذن كل ما عيل القيام به هو الذهاب للبحث عن عمـالء يف هـذا املجـال إالنجاح؛ 

بـدا بعـد ذلـك يف الدعايـة أيستطيعون دفعي للمرحلة التالية، وعند القيام بذلك 

 .  للبيعمنتجىللمرشوع التجاري وبالتايل استطيع عرض 

 لـنأخـرى يف مكـان مـا آخـر؛  فـرص  هنـاكحسنا ولكن مـاذا يحـدث لـو كانـت

وضـعته يف قالـب وذا كنت قـد برمجـت عقلـك إن تنتفي هذه الفرصة أتستطيع 

نك قـد أومن املحتمل . واملشكلة هنا أن العقل يتميز بقوة شديدة. صارم محدود

 الكاملـة ضـئيل مـن القـوة إالَّ جـزء ولكننـا ال نسـتخدم –سمعت ذلك من قبـل 

 كمبيـوتر شـديد القـوة ويسـتخدم العديـد مـن الـربامج، ن العقل يشـبهإ. للعقل

 . وبعضها يحتاج إيل تحديث وتغيري
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إن معظم طاقة العقل كامنة وال واعية، وهي الجزء الـذي يجعـل القلـب ينـبض، 

عامل العظيمة، كـام أن هـذا الجـزء أكـرث قـوة والدم يتدفق، والقيام بكل هذه األ

 . وقدرة عن منطقك الواعى

ثال، فلنفرتض أنك يف موقف يحتاج منـك الوقـوف والتحـدث أمـام وعيل سبيل امل

 عرب غرفة ما للتحدث مع شخص غريـب ال تعرفـه، املىشجمع كبري من الناس أو 

ن تفعل هذا، وتريد أن تفعل أوقد تعتقد أنك تريد ..  عابرةفاترةجراء مكاملة إأو 

 الفعـل، تظهـر  ولكـن مبجـرد أن تبـدأ القيـام بهـذا–مهام كان هذا الفعـل . ذاك

 . بتعد وتتجاهلهتمشاعر الخوف، ف

فعل ذلـك؟ كـم أملاذا مل : وعندما تعود إيل رشدك وتسرتجع ما حدث، ترسع قائالً

خـري مشـاعر الخـوف أ مرة إليكثم تعود . ًكنت غبيا؟ سأفعل ذلك املرة القادمة

االت ن هذا الخوف، وهذه االنفعإ. ًفتبتعد ثانيا وتتوقف عام كنت تريد القيام به

الحقيقية والقوية أو الشعور بعدم القدرة عيل الحركة، قد تولـدت مـن الالوعـى 

يعمـل مخـك ن الجـزء دون الـوعي يف إ. وهو الجزء وراء نطاق الـوعي يف العقـل

ذن مـا تحتـاج إيل عملـه هـو ربـط االنفعـاالت إ .االنفعـاالتًجنبا إيل جنـب مـع 

ن تركـز عـيل إذا اسـتطعت إ. هدافك وسوف ارشح ملاذا وكيـف تعمـلأالسليمة ب

هدافك سيدرك املخ أن هذا الهـدف يناسـبك أربط املشاعر واالنفعاالت السليمة ب

 . ليها يف املايضإًمتاما ويفتح مداركك لفرص مل تلتفت 

، "ًمل أتواجد مطلقـا يف املكـان املناسـب يف الوقـت املناسـب"عادة ما يقول الناس 

 وهـو يقـول يف احـدي  Bob Proctorولكـن، عنـدما اسـتمعنا إيل بـوب بـروكرت 

 ".ًنحن دامئا يف املكـان املناسـب والوقـت املناسـب ولكننـا ال نـدرك ذلـك"املرات 

 . دراكنا يف الوقت املناسبإمور ال تقع يف منطقة فهذه األ
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ًحـداث يـرتاوح دامئـا بـني دراك تسلسـل األإعادة ما يقال أن متوسط قدرتنا عـيل 

شياء التي تحدث ويقـوم هناك ماليني األ. الواحدشياء يف الوقت أخمس إيل تسعة 

وقـد يشـمل ذلـك . حداث التي يعتقد أنها غري مناسبة لنـاشياء واألاملخ بخصم األ

 . ذا مل تستخدمها بأسلوب سليمإ أخر قد يؤدي إليها ئهدافك أو أي شأ

شـياء قـد تـراودهم مشـاعر أوكام سبق ذكره فيام قبل، يرتاجع الناس عن القيام ب

مـر  تجاهها، وعنـدما تهـاجمهم مشـاعر الخـوف، عـادة مـا ينتهـي بهـم األسلبية

 . بقولهم أنهم يفتقرون إيل الثقة بالنفس

ن تفكـر ولـو أهمية القصوى للثقة بالنفس بالنسبة ملعظم الناس يجـب ًونظرا لأل

ح وبعض املجـاالت املثـرية هداف والنجا الثقة قبل التحرك تجاه األهللحظة يف هذ

 أخـر، هـي السـبب، كـام يخـربين ئ الثقة، التي تعد أهم من أي شوهذه. األخرى

 . مامالكثريون، يف تقدمهم إيل األ
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 الفصل الثالث

 مستويات الثقة بالنفس
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ن الثقـة هـي يف إ .سهاب شديد عن الثقـة بـالنفسإعادة ما يتحدث كل شخص ب

فيـة سـلوكك أو جتك من اليقني املرتبط بنتيجة ما أو حول كيدرمر، مجرد واقع األ

 . نها بال شك متثل درجة اليقني والتأكدإ .مشاعرك عند تعرضك ملوقف ما

 : ربع التاليةمن املفيد تناول موضوع الثقة بالنفس من خالل املستويات األ

 . مور التي ال تستطيع القيام بها ماذا تعرف عن األ-1

ًمامك هدفا كبـريا نتيجـة احـتامل وجـأمن املحتمل أنك مل تضع  ود مشـاعر شـك ً

وقد تعتقد انك لن تستطيع الوصول إليـه، أو أنـك تحـاول تجنـب . كبرية بداخلك

ًمل إذا مل تستطيع تحقيق هـذا الهـدف ولكـن إذا مل تضـع أمامـك هـدفا خيبة األ

ًكبريا، فلن يكون مغريا مبا فيـه الكفايـة وال يسـتحق عنـاء  سـنقوم .  وراءهالجـريً

 : لجزء التايلبتغطية موضوع تحديد هدف كبري يف ا

 التـي ال تسـتطيع القيـام األمـورما الذي تعرفه عن  " هواألدىنأذن، فإن املستوي 

 التـي تقـول بأنـك ال تسـتطيع األشـياءمـن % 99 الجوهريـة أن األمور، ومن "بها

ها ولكنـك زاجنإفأنت تستطيع .  التي ال ترغب يف القيام بهااألشياءالقيام بها هي 

 تشعر عادة ببعض املخـاوف، أو بعـض مـن ألنكم بها ال ترغب يف ذلك، ولن تقو

فتتكـون هـذه املشـاعر حقيقـة يف . االعتقاد الواهي، أو بعض التداعيات الخيالية

ن هـذه النقطـة إ. هذه اللحظة؛ أنـا ال أنـوى القيـام برصف نظـرك عـن مخاوفـك

 هي عادة ما تنحرص يف أنك ال تستطيع القيام بـبعض استيعابهاالهامة التي يجب 

 .... بسبب كذابها  ولكنك ال تريد القيام ألشياءا
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  التي تعتقد أنها قد تفشل األشياء ما هي -2

  مثـري للغايـة ويجـب أنأمـرأنـه . ما الذي تعتقد أنه سيحدث يف املستوي التـايل

 أـهـدافهمفـكـر ـعـادة يف ت فالـنـاس .تـكـون ـشـديد الـحـذر بالنـسـبة لـهـذا الـسـؤال

 ولكـنهم، رغـام عـن ذلـك، يظلـون طـوال أيـام هـاقًويتمنون دامئا النجاح يف تحقي

حياتهم وهم يتوقعون الفشل، ويتوقعون عدم اهتامم الطرف األخر عند الذهاب 

جـه األمثـل، وهـذه  عـيل الواألمـورإيل أحد االجتامعات، كام يتوقعون عدم سـري 

 .  عيل ارض الواقعاألشياءري كبري وهائل عيل كيفية انجاز هذه التوقعات لها تأث

  متى تتوقع نتيجة جيدة-3

 متـى" اإلظهـار" هذا املستوي التايل هو أول اثنـني ملـا أطلـق عليـه مسـتويات إن

 فهذه هي النقطة التي تبـدأ – األهمية إن توقعاتك شديدة - تتوقع نتيجة جيدة

فلنقـل مـثالً، أن هنـاك رجـالن يقومـان بـنفس عـرض .. من عندها التطور والنمو

.  يتوقع نتيجـة سـيئةواآلخرأحدهام يتوقع نتيجة جيدة، املبيعات أو االجتامعات 

 ولكـن الفـرص تنتهـي بحصـول املتفائـل عـيل األشـياءقد يستطيعان قـول نفـس 

ً بتوقع الوصـول إيل نهايـة جيـدة سـتكون مفعـام إحساسذا كان لديك إ. الصفقة

ًوإذا كنـت متحمسـا، سـيتحمس .. بالحامس، وهذا الحـامس معـدي يف حـد ذاتـه

 والنظري ال ميكن أن يزيف أو يلفق، ولهـذا السـبب األصيلن الحامس إ .اآلخرون

 التي تقوم بها، ويجـب أن تـؤمن مبـا األشياءًيجب أن تكون متعاطفا ومنفعالً مع 

 . يل أقيص حد ممكنعتفعله إذا كنت تريد الوصول به 

ًيجب أن تؤمن بهذا العمل وإال سيكون هناك دامئا شئ ما يوقفـك وقـد يـدفعك 

 . وراءإيل ال
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عندما أسأل، عادة، رجال املبيعات الناجحني عـن اسـرتاتجياتهم يف البيـع يقولـون 

 . ً يف الواقع لست خبريا يف مسألة البيع ولكني أحب فقط هذا املنتجأنا،: ًدامئا

ًعندما تحب، حقيقة، شئ ما، وتصبح مغرمـا بـه، فهـذا الحـامس فـريوس معـدي، 

ذا كان الجـواب بـال عـيل إ وحتى. ة خاصةن التوقعات ذات أهميإولهذا السبب ف

 ال يـرون أنهـمال أصـدق " مـن املحتمـل أن يكـون أفكـاركهذا املنتج، فان احـد 

 ":الجامل يف هذا املنتج

 مـن الواضـح أنهـم ال يهتمـون مبـا فيـه ،ما الذي يحدث يف عقول هـؤالء النـاس 

 !!  هذا املنتجاختارواهم أو حياتهم، وإال تالكفاية بتجار

 عندما يكون يف موقف مل يتم فيه البيـع، قـد يقولـون؟ األشخاصلكثري من هناك ا

؟ مـن الواضـح أبيعـه؟ ملاذا مل يعجبهم املنتج الـذي أعجبهمماذا يعرتيني، ملاذا مل 

ًأنني فعلت شيئا خاطئا، وال يوجد معني لوجودي يف هذه اللعبـة ولكـن إذا كـان  ً

 مولع مبـا تفعلـه، فـإن كـل ألنك نتيجة جيدة ولديك الحامس الكايفبًلديك توقعا 

ًإذا كنت ال تؤمن متاما أو ليس لديك الحامس تجـاه مـا تفعلـه . ًشئ سيتغري متاما

فيجب أن تسأل نفسك ملاذا، وأنت تحاول اكتشاف السـبب، واسـتمر حتـى تجـد 

 بال شك قد تدفعك إيل ألنها تحل هذه املشكالت أنحاول . األسئلةحالً لكل هذه 

 .الوراء

 :  التي تعرف انك تستطيع القيام بهااألشياءي ما ه -4

 تعـرف أنـك ألنـكالذي يعني انك تتمتع بثقة عالية بـالنفس  ًطبقا ملستوي الثقة

 . تستطيع القيام بذلك
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 صـــملخ

. ي فيه مستويات نجاحـكنم املكان الذي تألنه األقوى هو املستوي 3ن املستوي إ

 ستسري عـيل نحـو جيـد ولكنـك تتوقـع األمورأن % 100بالرغم من انك ال تعرف 

 ألنـه هـو املسـتوي القـوي 3أذن مسـتوي  .نتيجة جيدة ولكنها ليسـت مضـمونة

فأنت تخـاطر  ذا مل تصل إيل هذا املستويإ. املكان الذي ستنمو وتتطور من خالله

 التي نعلم بالفعل انـك األشياءستمرار إىل اي د، حيث يؤ4بالوقوف عند املستوي 

 يـأيت إن النمـو أو التطـور . ونفـس النتـائجاألشياءبها، وهي نفس تستطيع القيام 

ًطبقا ملستويات غري معروفة وقد تصل إيل مستوي أو أكرث من الثقة، مع اكتسـاب 

 التـي األشـياءمهارات جديدة وتحريك كل مهـارة جديـدة إيل مسـتوي أعـيل مـع 

 يف ياراتكاختومستوى تعرف أنك تستطيع القيام بها بجانب رفع مستوي نجاحك 

 . املستقبل
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 الفصل الرابع

ً التي تجعلك شخصا ناجحااألمور ً 

 قادراً عيل تحقيق النجاح
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ً التي تجعل شخصا ما قادرا عيل النجاحاألشياءمن املفيد التفكري يف   يف ألنـهًنظرا . ً

، تنشـئتك قـد تقـول لنفسـك أنـك ال تسـتطيع النجـاح بسـبب األحيـانكثري مـن 

 عديـد الأوامعية، ما فعله والديك، تعليمك، املكان الذي تعيش فيه خلفيتك االجت

 ما هـي إال مجـرد أعـذار أو معتقـدات األسباب كل هذه  إن.األخرىمن األسباب 

 . مقيدة

 مذهلـة، أهـداف النـاجحني، والـذين اسـتطاعوا تحقيـق األشـخاصإذا نظرت إيل 

م يعرفون فقط رغبتهم يف  مل يأتوا من خلفيات مثالية ولكنهأنهمًسوف تجد دامئا 

ن تحقيق النجاح ثم عقدوا العزم وتوجهوا إيل املسار السليم سواء أدركوا ذلـك عـ

فكـر يف مسـتوي تعليمـك، خلفيتـك تأذن، عندما  .وعي تام ويف هذا الوقت، أم ال

 الناجحني، املوقع الذي تعيش فيه، فقد يغريك استخدام األموراالجتامعية، أولياء 

 ولكـن، يجـب أن تـدرك، أن كـل أهـدافكر للتخلف عن تحقيق مور كعذهذه األ

يـة أ لـيس لـه األمـرن  إ.ما تكون مجرد أعذار وليست أسـباب، عادة األشياءهذه 

صلة باملكان الذي تعيش فيه، أو ماذا تعمل، أو أين تعمل، ولكن يـرتبط بكيفيـة 

ني هنـاك الكثـريون مـن العصـامي .ا هو املستوى الذي قيدت نفسـك بـهأدائك وم

 براهـامان إ عيل اإلطالق فعيل سبيل املثـال، فـأسايسالذين مل يحصلوا عيل تعليم 

لينكولن، مل يحصل عيل أي تعلـيم عـيل اإلطـالق ولكنـه مـن الواضـح، يعـد أحـد 

 .  رؤساء الواليات املتحدة عيل مر تاريخهاأفضل

 ضـع.  مدي نجاحـكًأيضاومهام كان مدي نجاح والديك أو العكس فهذا ال يحدد 

ًفكثـريا مـا تسـمع عـيل .  النـاجحنياألشخاص، أعامر األمثلةًيضا كأحد أ العتباريف ا

 أن هنـاك كـامشبكة االنرتنت، عن احد املليونريات الذي مل يتعد سنوات املراهقة 

 Kentukyًشخاصا مثل كولونيل ساندرز صاحب رشكة كنتايك فرايد تشيكن أًيضا أ

fried chickenوهو يف السـتينيات مـن عمـره وقـد تهجار والذي اعتقد أنه بدأ ت 

 .  يحقق هذا النجاح الساحقنأاستطاع 
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ام تظـن أنـك مـ البسيطة توضح كيف ميكنك تحديد أهداف اكرب األمثلةن هذه إ

 . قادر عيل تحقيقها

ًذن ما الذي يجعلك شخصا ناجحا قـادرا عـيل تحقيـق النجـاح؟ إ ً  يـرتبط األمـرن إً

سـاس الـذي يسـمح لـبعض وهذا هـو األ .كهداف وكيفية تحديد أكبطريقة تفكري

. هـدافهمأنهـم يعملـون بجـد تجـاه إ -شخاص بتحقيق الكثـري مـن النجاحـاتاأل

هـداف بـل يجـب أن يتبـع ذلـك مر ال يقترص فقط عيل تحديد األوبالتايل فان األ

 . فعالاأل

 التي ترتبط بهذه التقنية والتي ستشاركونني فيها هي برمجة الالوعـي األشياءمن 

ن خالل استخدام مشاعرك وانفعاالتك لتحديد أهدافك حيث تظهر إيل الوجـود م

 بالنسـبة لكـل شـخص ولكـن سـتعاين مـن األمرويختلف  .بعض الغرائز الداخلية

ا يـدفعني إيل ال اعرف السبب ولكن هنـاك شـئ مـ: فكار أو املشاعر مثلبعض األ

  .رضورة القيام بذلك

مـور؟ لـن تعـرف ين ستقودك هذه األأ إيل ًهناك غرائز داخلية، ولن تعرف مطلقا

ـيـن ـسـتقودك أ اـلـذين ـسـتقابلهم يف غرـفـة ـمـا، وـلـن تـعـرف إيل األـشـخاصًمطلـقـا 

وعندما تنتابك هذه املشاعر والغرائز الداخليـة الفوريـة وتنـدفع االفكـار . ارقداأل

 . ًإيل رأسك يجب أن تترصف رسيعا حيالها

ًليهـا دامئـا إون والتـي يفتقـر جحلنـاتسـم بهـا ايساسية التـي فيام ييل السامت األ

 . الذين مل يستطيعوا تحقيق أي نجاح
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  الحامس والتوقعات -1

شخاص الذين استطاعوا تحقيـق الكثـري مـن النجاحـات بـالحامس الـذي يتسم األ

ومن السهولة مبكـان تحديـد الشـخص .  به عيل املستوي الغرائزياإلحساسميكن 

ًصلية قـد يجعلـك شخصـا لحامس واالنفعاالت األن التمتع باإ. الذي ميأله الحامس

ـه، ألإيرـغـب الجمـيـع يف االـسـتامع  ـه وـتـدوين بـعـض املالحـظـات عـن ـاس لـي ن الـن

ينبـع الحـامس مـن معرفتـك . ن شـخص مفعـم بالحيـاةعـيفضلون معرفة املزيد 

خرين عليه وهـو أمـر رائـع يضـيف التامة للمنتج الذي تقدمه، أو تريد اطالع اآل

ن التمتـع بـالحامس إ .أسلوب ايجايب او يرثي حياة شخص أخر باملزيد من القيمة

ـك  ـاع اآلأيجنـب ـة نـظـركـسـلوب الـضـغط إلقـن حساـسـك إ إن مـجـرد. ـخـرين بوجـه

وعادة ما يصـاحب . خرين عيل كل ما تقدمهبالحامس يجعل من السهل اطالع اآل

 . فضلأهذا الحامس توقعات لنتائج 

دركت وجود الكثري أعات التجارية صحاب املرشوعندما بدأت يف تقديم املشورة أل

إن معظـم . ليهـاإًشياء بأسلوب يختلف متاما عن نظـريت من الذين ينظرون إيل األ

ـشـخاص اـلـذين عمـلـت معـهـم يف بـعـض املرشوـعـات التجارـيـة يرهـبـون عـقـد األ

ـات، ـات للمبيـع ـني اجتامـع ـالء املحتمـل ـات للعـم ـل  أو اجتامـع ـرون، قـب وـهـم يفـك

 التي تنفر األسبابي تؤدي إيل الوقوع يف الخطأ، وكل  التاألسباباالجتامع، يف كل 

ن وجـود هـذا الكـم الهائـل مـن إإقامة أية مرشوعات تجارية معهم العمالء من 

وقد يصل . الجوانب السلبية يجعل من املستحيل تخيل الوصول إيل موقف الفائز

ذا كنـت يف حاجـة ماسـة إيل هـذه إ األمـل خيبـة واليـأس بسـهولة إيل حـد األمر

 . لصفقةا

. عندما امتلكت رشكتي الخاصة، كنت شديد الحامس لرؤية عمالء محتملني جـدد

  مبـا نفعلـه ومـا ميكننـا العمـل إعجـابهمومل استطع االنتظار لالجتامع بهم وإثارة 
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 وقد ذهبت إيل االجتامع تغمرين السعادة لرؤيـة الصـفقة وهـي توقـع .لرشكاتهم

وقيع عيل عدد كبري من الصفقات التـي مل حتى قبل وصويل وبهذه الطريقة تم الت

 . األمل وخيبة من مشاعر سلبية أعاينذا كنت إ إبرامهايكن من السهل 

  الثقة والوضوح -2

 بالثقـة والوضـوح عنـد عرضـهم ملـا ًأيضاً الناجحني دامئا ما يتمتعون األشخاص إن

 . ًميكن أن يقدموه، وهذا يساعد حقا يف جذب عمالء وزبائن جدد

 يف هـذا الحـدث واخـربين أشـاركفـإذا كنـت .  حدث عيل شبكة االنرتنت مثالًخذ

 بطريقة شـديدة العرضـية وأنـا يبالبعض عن حاجتهم املاسة للنجاح، فقد استج

وقـد يبـدو ذلـك . أردتم ابحث معكم أذا أن نكممن امل.. هل تعرفون:  مثالًأقول

 املحتمـل ميـللع أن يـرد اأتوقعـه ما ميكن أن أفضل يشوبه بعض الغموض وًأمرا

ًقد يبدو ذلك مثريا لالهتامم، أعطني بطاقتك الشخصية وسـوف أفكـر : وهو يقول

 مـن ذلـك يف مثـل هـذه أكـرثفلـيس مـن املـرجح أن احصـل عـيل . األمريف هذا 

 . املواقف

حسنا أستطيع بالتأكيـد أن "ذا كان ردي بدالً عن ذلك، فوري وبدون تردد إولكن، 

 الفـوريأن ردي ,  يؤدي ذلك إيل مشاركة تامـةأنل فمن املحتم"  يف ذلكأساعدك

 باملشاركة ولكـن عـيل مسـتوي مختلـف فانـا إغرائهماملتسم بالثقة قد يؤدي إيل 

وقد يحدث ذلـك كلـه بسـبب .  الحل، وفجأة يبدأون مبعرفة املزيدبأننياخربهم 

 يشبه نفس الشئ  أمر وهو.ثقتي ووضوحي يف االستجابة عند رؤية فرصة سانحة

 . منتجك أو خدمتكتكلفةا يسألك الزبون أو العميل املحتمل سعر عندم

لقد كنت . ن أي تردد أو أي تأنأه يف ردك يوحي بأنك غري مرتاح للسعر الذي تقدمهإ

ًأشعر دامئا بالثقة وبأننا نقدم قيمة مذهلة، وبالتايل فإن تحديد السـعر مل يكـن هـو 

 ي مرحلـة، بالشـك كنـت اجلـس ولـو شـعرت يف أ.  الذي أفكـر فيـهاألسايسالعنرص 
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دخاراتهم التي ميكـن أن يحققوهـا ا عيل مكاسب العمالء وًاعتامداوأثبت لنفيس، 

ً مـن أن أسـعارنا يف أخـر اليـوم أسـعارا وأتأكـد املتاحـة األخرىومقارنتها بالحلول 

 . األسعارسليمة، وحينئذ أشعر بالثقة يف الترصيح بهذه 

  رد الفعل واالستجابة -3

ن الشخص الناجح قد ال يظهـر أي رد إًيئا، فسًث شئ ما سواء كان جيدا أو ذا حدإ

ولكن، بدالً عن ذلك، يسـتجيب وتـتم االسـتجابة بعـد . فعل أو يبالغ يف رد الفعل

أمـا رد الفعـل فعـادة مـا يكـون . تأمل العوامل املختلفة املتداخلة يف موقـف مـا

 . صول عيل معلومات كافيةاستجابة انفعالية مبارشة وعادة ما تحدث بدون الح

حـدي الرسـائل االليكرتونيـة فعيل سبيل املثال فإن معظم النـاس عنـد قـراءتهم إل

التي تحتوي عيل شكوي سوف يقفزون فجأة إيل الجانـب الـدفاعي ويرسعـون يف 

ة ما يتسم باملواجهة والتحـدي مـع انعـدام وجـود جميـع درسال الرد، والذي عاإ

خاص يف العديد من املناسبات يبالغون يف الرد عـيل شلقد رأيت بعض األ. الحقائق

 األصـيلةليكرتونية، بأسلوب يبعد عن اللياقة ثم يكتشـفون أن الرسـالة الرسائل اإل

 . سلوب خاطئأالتي استلموها قد تم تفسريها ب

بـالرغم مـن الفهـم الكامـل لـرد مىض واآلن وقعت بنفيس يف هذا الفخ منذ عـام 

 .الفعل واالستجابة

 ةبني جميس الذي قارب السنا األمور يف مدرسة ألولياءنا وزوجتي إيل اجتامع ذهبت أ

 وقبل دخولنـا لالجـتامع كـان علينـا أن نجلـس يف قاعـة ونتصـفح . السادسة من عمره

  1/10خـر صـفحة مـن فـروض املدرسـة آ وفجأة الحظت أن املدرس قد كتب يف .كتبه

ًنـه مـا زال صـغريا، يحصـل عـيل إ" :أي واحد من عرشة فكرت يف هذا الصبي املسـكني

 أيهـا، أنتظـر قلـيالً ثقته بنفسهواحد من عرشة هل شعر هذا املدرس بتأثري ذلك عيل 
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 كنت اشعر، حينئذ، بغضـب شـديد، ."ريكأحتى أدخل االجتامع وسوف  املدرس 

حتى رأيت مدير املدرسـة وهـو يخطـو إيل املمـر، فقلـت لـنفيس سـأنتظر حتـى 

 ".  مبا يعتمل يف نفيس مبجرد دخول املدرس الفصلخربهأيقرتب من هنا، س

وقبل لحظة من اقرتاب مدير املدرسة، تصفحت املزيد من كتـب وواجبـات ابنـى 

ن املـدرس قـد كتـب يف أخـر الصـفحة التـي كتبهـا جـيمس أاملدرسية، والحظـت 

 . دركت أن ما أثارين كان التاريخ وليس الدرجةأد هذه اللحظة عن 15/10

نـي بالغـت يف رد فعـيل قبـل أن أحصـل عـيل املعلومـات الكافيـة من الواضح، أن

 ماذا كـان سـيحدث لـو أتخيلومرت عيل أوقات كثرية وأنا أعاين من كوابيس وأنا 

وأتصور نفيس وأنا أثور يف وجـه املـدرس وهـو . الحظ ذلك يف أخر لحظةأأنني مل 

 . ً شفه منتظرا اللحظة التى سأهدأ فيهاببنتيقف أمامي وال ينطق 

التـاريخ ولـيس "ًوتدريجيا سوف أهدأ، ثـم أسـمعه مـرة أخـرى وهـو يقـول أنـه 

 تخيـل .ي السعيد أنني أدركت هذا الخطـأ يف اللحظـة املناسـبةظ من ح".الدرجة

إدرايك لذلك وبغض النظر عن . ستمريت يف ثوريت تجاه املدرساذا إمدى شعورى 

 حالـة مـن رد الفعـل تحول إيلأفإنني تعلمت أنه ال يجب أن يف الوقت املناسب 

 ثـم أبـدأ يف التفكـري يف اإلضـافيةًويجب أن أظل هادئا، وأقوم بجمـع املعلومـات 

 . موقفي

ًذن، فالشخص الناجح، من املرجح أن يظل هادئا، ويحاول الحصـول عـيل املزيـد إ

 يظهرًمن التفاصيل والتوضيحات ويف هذه اللحظة فقط يضع كل ما لديه معا ثم 

 . استجابته املناسبة
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  األملالخوف من الفشل وخيبة -4

ن احد السامت الهامة التي تفرق بني الشخص الناجح والشخص الغري ناجح هي إ

نـك ال تعـد إ ومهام كان قدر االهتامم بهـدفك ف.كيفية تفكري كالً منهام يف الفشل

أو يف املحاولـة . حدى الخطـوات يف أول محاولـة لـكإذا استطعت تحقيق إفاشالً 

 يف كتاـبـه Napoleon Hill وـكـام رشح ذـلـك ـنـابوليون هـيـل . أو الثالـثـةالثانـيـة

Think & Grow richنتيجة مل يتم التخطيط لها"نها إ ف".  

ًفعل ذلك، لن أفعل ذلـك مطلقـا لن أ: "قد يصاب الشخص بالفشل إذا يئس وقال

النقطـة التـي توضـح أنـك فشـلت هـي إن ".  اآلن، ال اسـتطيع القيـام بـذلكبعد

 . التي تقرر فيها االستسالمالنقطة 

قول فيها نعم يف يوم ما، أو أننا مل نيعتقد الكثريون أن الفشل هو اللحظة التي ال 

ًنحقق عيل الفور هدفا معينا ثم نعرتف بعد ذلك أننـا فشـلنا ن هـذه الطريقـة إ .ً

ً، رمبا، من مدرسني أو أبـاء دامئـا مـا يشـريون إيل كـل خطـأ تتولدالرجعية للتفكري 

 . هتكرث عيل كل الصواب الذي فعلأه وال يركزون تفعل

 ألنهـمإن معظـم النـاجحني يف العـامل نـاجحون . إن العامل ال يدور عيل هذا النحو

فشلوا عدة مرات ولكنهم مل يستسلموا واستمروا حتى حققوا مـا حلمـوا بـه مـن 

ونحن نفعل ذلك يف مرحلة الطفولة ولكن معظمنا ال يفعلونه وهـم كبـار . نجاح

 . الغونب

 من عمره أثناء وضعي لهـذا الكتـاب، يسـتمتع عة الصغري الذي وصل السابحفيدىن إ

 والـذي يشـبه االنـاري ويسـتخدم فيـه يـد Ninetendo النانتنـدوًكثريا باللعب بجهاز 

وهو يحب هـذه اللعبـة وبـدأ اسـتخدامها منـذ كـان يف الرابعـة مـن . ًتعمل اليكرتونيا

 الـذي اإلرشـاداتهذه اللعبة مل يسـتطع قـراءة كتيـب ام داستخيف وعندما بدأ . عمره

 أي أنـه بـدأ اللعـب لـريي مـا الـذي . ً صفحة والذي يوجد دامئا مع كل لعبة64يقع يف 
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ن  ال يصـلح وإذا مل يحصـل عـيل النتيجـة التـي يرغـب فيهـا ألّعـامويبتعد يصلح 

، فهـو الشخصية التي يلعب بها ماتت أو أنه خرس سباق ما ال يتوقف عن اللعب

ًوهـو ميـارس كثـريا األلعـاب التـي . ًيستمر ويتخذ لنفسـه أسـلوبا أخـر يف اللعـب

 يلعـب برباعـة إن التي يخرسهـا حتـى اسـتطاع األلعاب قليالً عن ديكسبها ويبتع

 . ً تقريبا طوال الوقتأوويكسب طوال الوقت، 

 يف هذا السـن؛  شديد الرباءةألنه األويل أو الثانية أو الثالثة ملحاولةمل يستسلم يف ا

 لـه بأنـه اإليعازومل يتم برمجته عن طريق وسائل اإلعالم، أو املدرسة، أو أبويه أو 

 لقـد كـان لديـه العزميـة يف هـذا . مل يحصل عيل ما يريد فهذا يعني أنه فشلإذا

، فهذا يعنـي فقـط انـه مل إليها نوذا مل يحصل عيل النتيجة التي يرإ، الصغريالسن 

 . سار السليم الذي يجب أن يسلكهيستطع بعد تحديد امل

ًإن معظمنا ككبار وبالغني مررنا عدة مرات بهذه التجارب ثم ندعها جانبا ونقـول 

ننـا مل حراج ألنحن نشـعر بـاإل" ضيع وقتي عيل ذلكأ، لن ءما هذا الكم من الهرا"

ننـا نسـتطيع أداء أونتوقـع لعـدة أسـباب . نستطيع تحقيق ذلك مـن املـرة األويل

وإذا مل نستطع تحقيق ذلك فهذا . لة األويلهالجديدة بشكل سليم من الوشياء األ

وهناك نقطة مـا خـالل هـذه العمليـة . ًيعني اننا لن نستطيع مطلقا القيام بذلك

ًننيس متاما فكرة منحنى التعلم، حول تعديل مـا نقـوم بـه بالفعـل حتـى نحقـق 

، نـافال يف الرابعـة مـن عمريف يوم ما أط ً نحن جميعا كنا.ليها إالنتيجة التي نصبو

 ـمـن الفـضـول ملعرـفـة النـتـائج الـتـي ـيـة ـمـازال ـلـدينا حـتـى اآلن ـقـدرة داخلإذن

ًحقق فيها نجاحا أكـرب مـع عـدم بـذل نمور التي ًسنحققها ونبذل جهدا أكرب يف األ

ًساسا ال يتعلـق بـتعلم أي شـئ أإن هذا، . مجهود كبري يف األمور التي يثبت فشلها

شياء الغري مفيدة التي تعلمناها أو بدأنا بعدم تعلم جميع األجديد، ولكن يتعلق 

 . نؤمن بها يف سن الرابعة من عمرنا
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ًحساسـا بـاملعني إذن فأنت يف حاجة إيل اسرتجاع طريقة تفكـريك وأخلـق لـديك إ

 من خالله حتى تكتشف الشئ الذي ميكنك يضتجاه شئ ما محدد، واستمر يف امل

ن ينتهـي بـك أً فمن السهل جـدا .ستمر وال تتوقفتحقيق النجاح من خالله ثم ا

ذا إمل التي ستشـعر بهـا  القلق حول مدي خيبة األيعرتيك، أو اآلخرينمر مثل األ

 . مل تحقق النجاح خالل الخطوة األويل

فلتقل أن هدفك هو الحصول عيل وظيفة جديدة، لقد ذهبـت : ًفكر مليا يف ذلك

 . ً الرد دامئا بال وهذا ال يعني الفشلإيل خمس مقابالت شخصية ويف كل مرة كان

حصـل عـيل مكانيـة ألإن هديف هو الحصول عيل وظيفـة جديـدة والفرصـة أو اإل

كون فاشالً ولكن قـد احتـاج إيل أذن ال ميكن أن إ –وظيفة جديدة ما زالت قامئة 

هـل أنـا "بعض التغذية االسرتجاعية بعد خمس مرات من الرفض، ثم اسأل نفيس 

 شياء املناسبة؟ ماكن مناسبة يل وهل أقول األ ألشغلأتقدم 

سلوب مختلف يف املقابالت الشخصية ولكن طاملا مازالت هناك أقد احتاج لتبني 

 .فشـلأننـي مل أسلوب مختلف فهذا يعني أفرصة لتحقيق هديف يف يوم مختلف و

 والتـي سـبق أن ".النتيجـة الغـري مخططـة" عليه نابوليون هيل يطلقهذا هو ما 

ذا إشخاص الذين نجحوا يف حياتهم مروا بهذه املرحلـة وإن معظم األ. ليهاإرشت أ

ليها، فامزال لديهم محاولة أخري، أو فرصـة إمل يحصلوا عيل النتيجة التي يصبون 

 . سلوبهم حتى يصلوا إيل مرادهمألتغيري 

شياء مذهلة حتـى يصـلوا إيل أهـدافهم أشخاص الناجحني عادة ما يقومون بن األإ

خـرون، ال فمعظـم اآل. خرينة ال يفكرون بنفس الطريقة التي يتبعها اآلوهم عاد

 . يفكرون معظم الوقت، عيل الرغم من أن كل شئ متاح يف عقولنا معظم الوقت
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ًإن اـحـد الـفـروق الـضـخمة ـبـني الـنـاجحني والفاـشـلني ـهـو أن الـنـاجحني دامـئـا ـمـا 

ًكنت أعرف دامئـا : "ونًرصارهم حتى النهاية وكثريا ما سمعتهم يقولإيستمرون يف 

 ". أنني يف يوم ما سأحقق هديف

ة النجـاح وسـيتم بـر لرتكيآخـن املعرفة بأنك ستنجح يف يوم مـا هـي جـزء هـام إ

 . تغطيتها فيام بعد يف هذا الكتاب

 املناسبأخذ النصيحة من الشخص 

خرية التي أود أن أتقاسمها مع كل من حقق نجاحـات هـي الحصـول ن امليزة األإ

 . صيحة من الشخص املناسبعيل الن

ً نجاحـا األقـل األشـخاصمـن " ال تأخذ نصيحة وال تتـأثر كثـريا: "إن ما أقصده هنا

ـدافك أو  ـن أـه ـات ادين ـم ـدافا أو طموـح ـامهم أـه ـعون أـم ـذين يـض ـك، أو اـل ًمـن

ً الذين يقدمون أفكارا عظيمة ملرشوع األشخاصفأنا أعرف العديد من . طموحاتك

 يـشـعرون بـحـامس كـبـري ـشـديد، ولـكـن عـنـدما تـجـارى أو لحـلـم حـيـاتهم، وـهـم

هـل سـينجح ذلـك : " عادة ما يكون الـردأصدقائهم يرصحون بذلك لعائالتهم أو 

ثم يفكر الشخص بعد ذلك رمبا يكونون عيل صواب، ثـم يـنيس الفكـرة " بالفعل؟

 . ًمتاما

ذن، فإذا كنت تبحث عن نصيحة أو إلهام تأكد من الحصـول عليهـا مـن شـخص إ

كرب، وال تأخـذها مـن أ ونفذها، وله أهداف وأحالم مثلك ورمبا ،تجربةمر بنفس ال

 . خرين مروا بتجارب معاكسةآ

ًننـا نريـد شـيئا مختلفـا ألهـو أ عادة إذا حاولنا الدفاع عن موقفنا إن السبب رستنـا ً

ًقد يشعرون رسيعا بأن ما نقوله قد يرتجم إيل أنهم مل يكونوا عيل قـدر ووأصدقائنا، 

 نحـن نـود أن . الكفاية خـالل حيـاتهميقدموا ما فيه أو مل اءة للنجاح من الكفكاف 
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 نريد أن نتجنب الدخول يف تفاصيل مناقشـة مـن هـو صـاحب ، كامنتجنب ذلك

 . الرأي الصائب أو صاحب الرأي الخطأ

هنـاك فقـط . مر مختلف إيل حد مامر ال يدور حول الصواب والخطأ، بل األن األإ

 . هداف واألمان حول الحياة، املستقبل، األساليب مختلفة للتفكريأ
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 الفصل الخامس

 صيغة األهداف
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أنت تحتاج أوال إىل التفكري يف أصدقائك يوميا، ولنأخـذ كمثـال القـرارات الخاصـة 

ة الجديدة، لقد سمعت كثريا من بعض األشخاص يقولون يف منتصـف شـهر لسنبا

لبـدء فيهـا باعتبارهـا قـرارات اينتظـرون ًنوفمرب، أن لديهم أفكارا رائعـة ولكـنهم 

 . ون أي يشء خالل الستة أشهر التاليةعملخاصة بحلول العام الجديد ، ثم ال ي

الجه بعض الشكوك، ثم خومع مرور هذه الستة أشهر، فإن الحامس قد يخبو أو ي

 .  هنا القرارات إىل األبدتختفي

 والتقدم لتحقيقها فسوف ولكن إذا بدأوا يف تحقيق هذه القرارات، وأخذ موقف،

 وتجنبـوا مخـاطر –يجدون أنفسهم متخلفون بقدر الستة أشـهر التـي أهـدروها 

 . عدم البدء بتنفيذها

إذن عليك أن تجلس وتفكر يف أهدافك كل يوم إذا كنـت تريـد الشـعور بالحيـاة 

ملدة عام، ثالثة أعوام، خمسة أعوام، عرشة أعوام مقبلة، ماذا تريد شـكل حياتـك 

 مة؟ القاد

ة لألهداف سوف أقدمها لك خطوة بخطوة ولكـن أوال، سـتجد حهناك صيغة ناج

  .فيام بعد تلخيصا للمراحل األساسية

  يجب أن تعرف ما هي أهدافك -1

  .ًيجب أن تكون قادرا عىل وضع بيان ألهدافك حتي تعرف ماذا يجب أن تفعله -

  .الورقمن األهمية مبكان أن تدون أهدافك عىل  -

 .  بهم معك طوال الوقت، وقراءتها كل يوموتحتفظن تكتبهم يجب أ
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  . وأنها أمور ممكنة–أهدافك تستحق يجب أن تعرف أنك -2

عنـي أنهـا ي يف هـذه اللحظـة بـل هـاهذا ال يعني رضورة إميانك بإمكانيـة تحقيق

 أخـر يقـوم بـذلك، ًاإذا استطعت أن ترى شخص: ممكنة يف العامل أجمع، وكام هي

ن حقيقة قولك بأنها غري ممكنة فهـذا قـد يرجـع إ .ي أن تحقيقها ممكنافهذا يعن

 . ًأحيانا إىل عدم إميان أوشك ضعيف يفقدك رؤية الطريق إليها

 كـيـف ميـكـن ـلـذلك أن ،كـيـف ميكنـنـي أن أدـخـل يف داـئـرة األـصـدقاء، أو الـنـاس"

حقا بأنك ستصـل إىل نقطـة مقتنع إذا كان لديك هدف تؤمن به وأنت ! يحدث؟

جعلك تشعر وكأنك حققت هذا الهدف بالفعـل، سـتجد نفسـك تتحـدث إىل تما 

ًاآلخرين بأسلوب مختلف، وتترصف بأسـلوب مختلـف، أي أنـك ستصـبح شخصـا 

ًحتي قبل أن تصل إىل الهدف، وسوف يستجيب الناس لذلك ألننـا جميعـا ًمختلفا 

يجب أن تعرف أن هدفك ممكـن، وأن . نستجيب لألشخاص الذين نتواصل معهم

 املسار الصحيح، وبـالطبع يجـب أن عيلالباقي سيأيت عندما تضع عقلك وتفكريك 

 فعـيل سـبيل املثـال، إذا .عتبـار الحـدود الفعليـة امللموسـة واملعقولـةتضع يف اال

ًحددت لنفسك هدفا ما حيث ستكون قادرا يف هذا الوقت من السـنة التاليـة أن  ً

بـدون أيـة ( قدم مـن األرض 10.000ترضب بذراعيك يف الهواء وأن تطري بإرتفاع  

  أنه هدف غري واقعي ومستحيل حهذا يبدو بوضوف) كمساعدة سوى جسد

  . وأشعر وكأنك حققت هدفك بالفعلّترصف -3

هذا هو أهم يشء، وهو العنرص الذي يقع عليه كل العبء أن أري شخص شاهد 

 أو ـقـرأ الكـتـاب ـسـوف يـعـرف أـنـه يـجـب أن تفـكـر يف" The Secretالرس"ـفـيلم 

بـأن  وقـد تـم وصـف ذلـك .ه تحقيقـاسـتطعتهدفك وكيف يكون شـعورك إذا 

ف ويعدل من نفسه وسيحقق لـك َّكيتالقيام بذلك سيؤدي إىل أن العامل أجمع سي

 . ما تريد
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ًالعاملية نظرا ملـا واجهتـه وعىل املستوى الشخيص ال أسقط من حسابايت الطاقات 

ة حظ ولكن، سأرشح ذلك فـيام حدثت إما بالصدفة أو رضبمن أحداث يف حيايت 

ً سـتكون قـادرا .بعد بأسلوب يستطيع العقل السليم واملنطقي أن يقدره ويفهمـه

 ذلك بغض النظر عن معتقداتك الشخصـية عـن الطاقـات العامليـة استخدامعىل 

عن طريق إدراك كيف يقوم مخك حاليا بفلرتة املعلومات وكيف تسـتطيع وذلك 

  . من هذه املعرفةاالستفادة

 جرى عملية يومية إلدارة الفكر ا-4

العمليـة اليوميـة إلدارة "ن األمر الرابع الذي يجب أن تفعله هو ما أطلـق عليـه إ

كتساب املشـاعر الحقيقيـة اوهو ما يعطي لك تركيبة تستطيع من خاللها " الفكر

املرتبطة بهدفك وتغرس يف عقلك أفضل حالة من التوقع لليوم التايل، وكـام قلـت 

ـا ـتـؤثر يف النـتـائج الـتـي مـسـبقا ـفـ  واآلن مبعرفـتـك باملراـحـل .حققـهـانإن توقعاتـن

  . لرتكيبة وصياغة األهداف سأصحبك خالل كل خطوةيةالرضور

 :معرفة ما هي أهدافك 

 ًع هدفا صعب املنال يجربك عىل تحقيقه ض

ًننا يف معظم األحيان ال نضع نصب أعيننا هدفا صعب املنال، فنحن نخاف دامئـا إ

 شعورنا بخيبة األمل إذا مل نستطع تحقيقه، ويف كثري مـن األحيـان، إذا مل من مدى

ًتضع أمامك هدفا صعبا فمن غري املرجح أن يكـون لـديك أفكـارا ناجحـة ً  فهنـاك .ً

متر حتي يف خاطرك، ألنـك مل لن التي يجب أن تفعلها ولكن كم هائل من األشياء 

  .ًتضع أمامك هدفا صعبا يستحق العناء



51 

سـوف أحصـل خـالل هـذا الشـهر عـىل ! يل املثال، تخيـل نفسـك تقـول سبفعىل

فـامذا " جدد أو تقول خالل هذا الشهر سأحصل عىل مائـة عميـل جديـد عميلني

 ميكنك أن تفعله يف كلتا الحالتني؟ 

ًمن املرجح أنك ستقوم بأمور مختلفـة متامـا للحصـول عـىل املائـة عميـل الجـدد 

اتيجيات جديـدة لوضـع خطـة لتحصـل عـىل ضع اسرتت سوف .بالعميلنيباملقارنة 

 إن . فقطعميلني لجذب خطيطاألقل عىل مائة عميل جديد، عىل عكس مجرد الت

 فقـط هـو هـدف ضـئيل، وبالتـايل، مـن غـري املحتمـل أن تحقـق عميلـنيجذب 

ًباملصادفة نجاحا كبريا دك مطلقـا وراتـ فإذا مل يكن لديك هدفا صعب املنال، فلن .ً

ً ولكن مـاذا يحـدث إذا حـددت هـدفا كبـريا لجـذب مائـة .احًأفكارا عظيمة للنج

عميل جديد وأن تفشل ألنك مل تجذب إال خمسني عميال فقـط؟ مـا مـدى خيبـة 

 مبـا فيـه يجب أن تسـتمر يف تحديـد هـدف كبـري لذلكاألمل التي ستشعر بها؟ و

ًالكفاية ألنك تكتسب أفكارا جديدا مختلفة مع مـرورك مبسـتويات مختلفـة ، وال 

 عىل اإلطالق أن تقيد نفسـك بإمكانيـة تجـاوزك وتخطيـك ألهـدافك أيضـا، يجب

ًع نصب عينك هدفا من أجـل ضولذلك وطبقا للواقع، فقد يكون من األفضل أن ت

 . مائة عميل جديد" عىل األقل"جذب 

  :)ولكن(ليس من الرضوري أن تعرف كيفية تحقيق هذا الهدف 

عـرتاك بالفعـل ان تحقيق أهـدافك إذا سنقدم لك فيام بعد الخطوات التي متكنك م

الشعور بأنك قد حققت ذلك بالفعل، ومدى السعادة التي ستشعر بها عند تحقيقك 

ن الخطوات التي تحتاج إىل تخطيهـا لتحقيـق هـذا الهـدف سـوف إ .لهذه األهداف

 تـكـون واـضـحة ـلـك، ـسـوف ـتـدرك ـهـذه الخـطـوات ألـنـك تالـحـظ أـشـياء يف الكـتـب 
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الحظ أيضـا أشـياء جديـدة فـيام يقولـه اآلخـرين والتـي مل التي تقرأهـا، كـام سـت

 .  سوف نكشف ذلك بالتفصيل يف نص الحق.الحظها مطلقا من قبلت

عندما ترتب األشياء يف عقلك عىل أسـاس سـليم، فسـوف يـؤدي ذلـك بالتـايل إىل 

تغيري إدراكك لألمور ويجعلك تترصف وتعمل بطريقـة مختلفـة، سـوف تنـدهش 

 . املشاعررتيك هذه تع أن مبجردكثريا 

إذا بدأت يف التفكري واإلحساس مبا قد يحدث عند تحقيق أهدافك، فسوف يـزداد 

 صـوتك ويف أسـلوبك ةربنـ بسـيط يف اختالفعد ذلك ب سيظهر .شعورك بالحامس

ـذي ـسـيلحظه ونـشـاطك  ـرجح .اآلـخـروناـل ـي أن وـمـن اـمل ـة الـت  الكـلـامت الفعلـي

ً إيجابية وأكرث تحديدا ووضوحا بحيث تصبح أكرث–تستخدمها سوف تتغري أيضا  ً . 

 واملعني ال يتضح إىل حد كبري من خالل الكلامت ،ن اللغة عنرص يف غاية األهميةإ

بأسـلوب مـازح، "أسكت : ستطاعتك أن تقولا ففي .بل من خالل النربة واألسلوب

 أو "هـذا لـيس صـحيحا، أنـك تختلـق هـذا األمـر"عنـدما تقـول نربة صوتك مثل 

بأسلوب جاف وحـاد ونـربة صـوت آمـرة، عـىل سـبيل " أسكت"ل تستطيع أن تقو

ً شخصا ما أن يرتك املكان، فهي نفس الكلامت ولكنها قد تـوحى تخرباملثال عندما 

  ً.مبعاين مختلفة متاما

فبالتايل لـن يصـل إىل عقـيل " حزينة، محبطة"نربة صوت بإذا كنت تتحدث معي 

يجـاد حلـول إلدي أيـة رغبـة يف يكون أي شعور باإللهام أو اإلثارة أو الحث، ولن 

موضـوع مـا، سـأفكر وابـدأ يف إذا تحدثت معي بحامس حقيقي حول ولكن . لك

 هل فكرت يف ذلك أو هل تحدثت إىل هذا الشخص؟ السؤال 
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خـتالف أيضـا وإذا دو علـيهم االبإذا تحدثت إىل اآلخـرين بأسـلوب مختلـف، سـي

 سـتتفتححسـاس بـذلك، ى اإلت معنـفـشعرت بالسعادة ملا أنجزتـه بالفعـل، وعر

 .  ذلك أن تحقق املزيد من النجاحدمداركك وتستطيع بع

ولكـن يعنـي اإلحسـاس داخـل " التظاهر بالنجاح حتي تحققـه"إن األمر ال يعني 

 هذا الشخص الظـاهر أمـام األعـني كـل يـوم ويف كـل يصبحالشخص أوال، قبل أن 

قلـك عـىل األشـياء مكان، وليك تصبح هذا الشخص من الـداخل حـاول تـدريب ع

التي تريد تحقيقها، ثم بعد ذلك، ومبجرد اسـتيعاب العقـل لهـذه الرسـالة سـوف 

يبدأ بالعمل عىل فتح األبواب أمامك وجذب الفرص املناسبة داخل مداركك مثلام 

 . فيام بعدسنتناولها  املناسبة التي األوضاعسرتى عندما تنظر إىل 

 ما هو هدفك الجوهري ؟ 

ًأنـك حـددت لنفسـك هـدفا حقيقيـا جيـدا، أسـأل نفسـك هـذا عند التأكد مـن  ً ً

  :السؤال

ن أيـة مشـكلة، ال والتعلـيم ال ميـثالإذا مل تكن هناك أي مخاطر للفشـل وأن املـ"

 فامذا ميكنك أن تصبح، وماذا كنت ستفعل؟ 

 أجلس ملدة خمس دقائق ومعك ورقة وقلم وأكتب عـن –قم بهذا التدريب اآلن 

 بعـد خمـس سـنوات مـن اآلن االثننياستيقظت صباح يوم كيف تبدو حياتك إذا 

 ووجدت أن كل يشء يف حياتك مثاليا، فام هو شكل حياتك حينئذ؟ 

تذكر أن هذا تدريب للعب، ولذلك فأنت لست يف حاجة إلظهـار أيـة مقاومـة أو 

 ". لن أستطيع أن أحقق ذلك عىل اإلطالق"وضع عراقيل مثل 
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يثي ويرغـبـون يف د إىل أـحـااـسـتمعواذين قابـلـت ـعـدة ـمـرات بـعـض األـشـخاص اـلـ

تحقيق نجاح باهر ولكنهم فشلوا يف تحقيـق القيـام بهـذا التـدريب البسـيط، إن 

 !  فالنتائج تأيت من األفعال وليس املعرفة–املعرفة ليست هي العمل 

 –الـخ .... إذا كتبت باستمرار عن حياتك العملية، واألرسية، والعائلية واألصـدقاء 

 بك األمر إىل الحصول عىل صفحة كاملة من فسينتهي –حي حياتك أي جميع منا

 . األهداف

واآلن عندما يصبح لـديك هـذه الصـفحة، فهـذا مـا تحتاجـه للتفكـري فيـه طـوال 

الوقت، وكل مرة تفكر فيها، ستعرف مدى سعادتك عندما تحيـا هـذا النـوع مـن 

 . الحياة

  الحقيقية؟ ًحقا أهدافكولكن هذه األهداف هي 

لتفكري يف أهدافك وأحالمك كام تم رشحها يف التمرين السابق يرمـي إىل تبـني إن ا

 : وتنشيط عملك تجاه هدفك األسايس ولكن السؤال األكرب بالطبع هو

 "  هل هدفك األسايس هو حقا هدفك الحقيقي"

ًأحيانا عندما يقول النـاس أن هـديف هـو أن أكـون مليـونريا، اليـدركون أن العقـل 

هذا القول، ويبدأ يف التفكري يف رشاء أشياء، وكل األشياء التي ميكـن ي يعجبه عالوا

. ًأن تعني مليونريا، ولكن الالوعي وهو الجزء األقوى يف املخ ال ينشغل بهـذا األمـر

ولكنه يف الواقع مهتم فقط عىل املستوى األعمق، من أجل البقاء واالستمرار عـىل 

لك للبقاء عىل قيد الحيـاة، فلـن يشـعر قيد الحياة، ولكن إذا كنت ال تحتاج إىل ذ

ي ال ميكن تصنيفه يف أعىل راد ال إانفعال ويصبح بالتايل مجرد االهتاممعادة بهذا 

 . معظم األشخاصعند املراتب يف نظام املعايري 
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إذا كان لديك رقم مايل يدور يف عقلك مع أحـد أصـدقائك، وتضـع هـدفك طبقـا 

  .سأل نفسكالهذا املفهوم، 

  سيقدمه هذا يل؟ ما الذي

 ما الذي سيعنيه يف حيايت؟ 

العقـل، طأمنينـة ، قد يعنـي ذلـك حسنا"قد تبدأ يف التفكري يف بعض األشياء مثل 

وـقـد يعـنـي األـمـن واألـمـان، وـقـد يعـنـي أين أـسـتطيع أن أفـعـل أـشـياء ـمـن أـجـل 

 . "اآلخرين

ألنـه يريـد  هذا النوع من االنفعاالت يحبإرادي والغري واع  فإن العقل الالواآلن

 والتـي تـؤدي إىل " العقـلنـةطأمني"أن تعيش يف أمـان، فجـزء الالوعـي يفكـر يف 

 العقل واألمـان، أنـا الجـزء املسـئول نةالشعور باألمان ويردد دامئا أنا أحب طأمني

 . عن وجودك عىل قيد الحياة

عىل الرغم من أنك قد ال تحتاج بالرضورة إىل هدوء عقيل مع وجود جوانب مـن 

 يف البيان الخاص بهدفك، ولكن عنـد قراءتـك ملزيـد مـن الوصـف املـايل يف األمان

ً، يجـب أن تكـون واعيـا متامـا بـأن هـذه األشـياء ً"كن مليـونريا"بيان هدفك مثل  ً

 . األخرى موجودة ومرتبطة بهذا الهدف

 ال يتعني عليك أن تكون يف حاجة إىل هدفك 

 الرغبة مع القيام بالتمرين 

بـال   منزلـك الخـاصيفًيد الفاعلية إذا كنت جالسا يف حجـرة إن هذا التمرين شد

يف ويف هـدوء  إذا قـرأت ذلـك عـادة الكاملقد ال تشعر بالتأثري . ويف هدوءحراك 

ـة بالضــجيج والعشــوائية ـة مفعـم ـف مشــاع.بيـئ ـا تختـل ـادة ـم ـاس ـع رهم  فالـن

 . وانفعاالتهم باختالف األماكن
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 –طة التـي ترغـب يف تحقيقهـا بالفعـل بعض األشـياء البسـي يف ًأود كثريا أن تفكر

 . "أنا يف أشد الحاجة إىل هذه األشياء"، "أنا أريد ذلك"وحيث ميكنك القول 

ثـم أتبـع ذلـك " أنـا أريـد"ما عليك إال أن تكتب هذه األشياء عـىل ورقـة، أكتـب 

ًبكتابة اليشء الذي تريده فعليا، وعليك أن تفكر يف يشء ما أنت يف أشـد الحاجـة 

 : إليه مثل

  أريد سيارة فرياري 

 خاص ًا تجاريًاأريد أن أمتلك مرشوع  

  أريد عالقة رائعة مع اآلخرين  

 . أشد الحاجة إليهيف أي ميكنك أن تدون أي يشء تريده أو أنك 

 هـو كتابـة التـاىل اليشء . األشـياء التـي تريـدهاكلواآلن، لقد دونت عىل الورقة 

 " لدى"ر بكلمة  مرة أخرى ولكن مع بدء كل سطالقامئةهذه 

  لدى سيارة فرياري 

  لدى مرشوع تجاري ناجح 

  لدى عالقة رائعة مع األخرين 

أربع " بأريد"واآلن أنت يف حاجة إىل الجلوس وتبدأ يف قراءة كل البيانات الخاصة 

 التـي قـد تعرتيـك االنفعـاالتثم أقرأها مرات عديـدة، والحـظ . أو خمس مرات

  .كردود فعل لهذه البيانات

" لـدى" يف القيام بذلك مرة أخرى ولكن أستخدم هذه املرة القامئة الخاصة بـ أبدأ

 .  االنفعاالت كرد فعل لقراءتك هذه البياناتاختالفالحظ 
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سيعرتيني شـعور مختلـف " لدى"ثم أقول " أريد"إذا قلت لنفيس اآلن وأنا أكتب 

تلـف أو أن إىل حد ما، وقد يرجع ذلك إىل أننـي عرفـت للتـو، إىل أن الشـعور مخ

 ولكن بالطبع، أنا معتاد عـىل مالحظـة ،"لدي"وبني " أريد"ًاألمر مختلف متاما بني 

وأسـتطيع أن أشـعر بسـهولة . العالقة بـني الكلـامت وبـني املشـاعر املتعلقـة بهـا

 ولكـن حتـي إذا مل – كـام يسـتطيع اآلخـرون –خـتالف ملحـوظ اشديدة بوجود 

مهم عىل اإلطـالق، فهـذا لـن يـؤثر عـىل تنجح يف ذلك يف هذه اللحظة، فهذا غري 

  .جودة أو فاعلية ما تقوم به

 تأثري قوي، وعادة ما يكون ام بصوت عال، سيكون لهالقامئتنيستطعت قراءة اإذا 

 . من السهل اإلحساس باالختالف بينهام

 مـا " تجـاه يشءًجاهـدا"الـذي يسـتطيع السـعي األشـخاص هناك عدد قليل من 

ولكـن كلمـة " يريدون هذا اليشء"وا عىل القول بأنهم ويحصلون عليه ألنهم أرص

 . ً سلبيا محبطاانفعاال الناس عظم متثل مل"أريد"

 ةــــأهمية اللغ

يف العديد من عندما بدأت يف عملية التطوير والتنمية الشخصية أدركت أن اللغة 

 ـهـي أـهـم ـجـزء ـمـن ـهـذه العملـيـة، ـفـالكلامت الـتـي ـتـدور يف عقولـنـا حىاملـنـا

 . ت التي نستخدمها عند التعامل مع اآلخرين شديدة األهمية والحيويةوالكلام

 ملـا السلبي االنفعالهو نوع من " أريد"إن العقل، عند معظم األشخاص، يرى أن 

صور، أنه يشء ال منتلكه ولكن عدم وجوده قد يؤدي إىل ققد يصاحبه من بعض ال

 حاميتـك، ولـذلك فهـو شعورك بالتعاسة وخيبة األمل، وبالتايل يعمل العقل عـىل

 ."تريده"يؤمن بأنه، من مصلحتك أن تبتعد عن اليشء الذي 



58 

تـرتبط أيضـا ويف معظـم الوقـت باليـأس " أريـد"إن " أنا أريـد ذلـك"لذلك تقول 

، وبالنسـبة ملعظمنـا، عنـدما كنـا يف السـلبيةوالغرية وهام أيضا ضمن االنفعـاالت 

 ال يرغبـون والـديناجه خاص، ولكن ريد بالفعل هذه اللعبة بونمرحلة الطفولة، و

يف رشائها، كنا نشعر باإلحباط واليأس، وعادة ال يكـون لـدينا يف هـذه السـن أيـة 

 ولكننا نعرف حينئـذ أن الرغبـة الشـديدة نريدوسيلة أو مصادر للحصول عىل ما 

 . يف الحصول عىل يشء ما مل تكن عىل اإلطالق، تجربة مفيدة

ـد يفإ ـإن تعرـيـف كلـمـة أرـي ـا تـكـون مـصـاحبة ذن، ـف ـازك العـصـبي ـعـادة ـم  جـه

نفعـال السـلبي، وبالتـايل ال ً ذلـك نوعـا مـن االيعتـربنفعاالت سلبية، إن عقلك اب

 ". أنا أريد ذلك اليشء، أنا أريد ذلك اليشء" أنها مناسبة لك حتي وإن قلت يعتقد

 فـإن العقـل حينئـذ يفكـر يف أن "أنا حصلت عىل ذلك اليشء"ولكن عندما تقول 

ًألـمـر مالـئـم ـلـك، ويـبـدأ يف تحدـيـد وتعرـيـف ـكـل يشء يعطـيـك أحساـسـا ـهـذا ا

" لقـد حققـت ذلـك بالفعـل" هذا هو األساس الذي تبني عليه مشاعر .بالسعادة

والتي تقوم بعمل أهم مكونات تحديد الهدف والذي سيتم استكشافه بالتفصـيل 

 . فيام بعد

، ولهذا السـبب هميةاألوكام قلت من قبل، فإن الكلامت التي نستخدمها شديدة 

عنـدما نتحـدث مـع و .عندما نتحدث عن أهـدافنا" أريد"يجب أن نتجنب كلمة 

ويجب أن نؤمن بأننا قد حققنا بالفعـل ....." سوف نصبح "اآلخرين، ميكننا القول 

 . ما نريد ونشعر مبا سيحدث عندما يتم ذلك عىل أرض الواقع

ن مـن مفرداتـك اللغويـة اإلمكـامتحـى بقـدر هناك كلمة واحدة هامة يجـب أن 

 . "حاول" أو "جرب"وهي كلمة 

، فمن الواضـح أن "سوف التقط هذه الكورة"فإذا قلت . ن املحاولة ليست هي الفعلإ

 تكـون ن محاولـة التقـاط الكـرة ال ميكـن أن إ .التقاط الكرة بيدي هو الفعل الحقيقي
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قاطها أي أنه أمر هي نفس اليشء ولكن هو أمر يقع بني التقاط الكرة أو عدم الت

  .يشبه النية عىل الفعل وليس الفعل نفسه

ثك عىل فعل يشء مـا يعتمـد عـىل قـوة مشـاعرك تجـاه هـذا حإن الدافع الذي ي

 إن املشاعر واالنفعاالت هـي أسـاس .به، ومدى شعورك باإلجبار عىل القيام ئالش

  .ئكل ش

سـتخدام كلمـة ايـة إن شعورك باإلجبار عىل القيام بيشء ما يعتمد أيضا عـىل كيف

 . أحاول، ولكن محاولة القيام بيشء، ال تعني يف معظم األحوال، فعل يشء ما

توحى بإمكانية عدم القيام بهذا الفعل، وبالتايل فمـن " أحاول أو أجرب"ن كلمة إ

هـو عـدم رغبتنـا يف "األسهل عدم القيام بـه، وأن سـبب اسـتخدام كلمـة أحـاول 

 . ذا مل نقم بهذا الفعلالشعور باإلحباط وخيبة األمل إ

ستخدم ألنك قد ال تكون ملزما بالكامل عىل تيف معظم األحيان " أحاول"أن كلمة 

 . القيام بهذا الفعل

الفكرة ألنها تعني أنك يف الغالب لن قتل إن املشكلة هنا، يف معظم األوقات هي 

  .تؤدي هذا الفعل، أو أنك لن تقوم به بنفس الحامس املطلوب

فقد يطلبك أحد األصـدقاء هاتفيـا يف صـباح . ذاك حتي مع أصدقائناونحن نفعل 

هل ميكنك الحضـور عنـدي سـنتناول بعـض املرشوبـات، فـيام "يوم الجمعة قائال 

 . بعد، حاول الحضور حوايل الساعة التاسعة مساءا

أنت ال تريد الذهاب فتقول، سأحاول الحضور ألنهـا الطريقـة السـهلة للخـروج مـن 

لتهم بأسـلوب رقيـق، ذ الترصف وقد خـًكنت لطيفا بهذاقد تعتقد أنك  و.قزهذا املأ

 العتقـادهم لن يفعلوا أي يشء أخـر ينولكن بالطبع ستجد يف مقابل ذلك، أن اآلخر

  لـدى : وعىل أية حال، كان من األفضل لهـم أن تخـربهم مبـارشة. قدومكاحتامليف 
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ل قد يعرفون قور، فعيل األأشياء كثرية يجب أن أقوم، ولذلك فأنا أعتذر عن الحض

أنك لن تحرض وبالتايل يصبح يف إمكانهم القيام بعمل أخر، ولكن بدال عـن ذلـك، 

يخرجنا من الورطة إذا مل نفعل هذا اليشء، أو " سأحاول"فإن هذا اللفظ الخبيث 

إالَّ خـر املطـاف، ال يسـعنا آا الشعور بخيبة األمل إذا مل نحقق أي يشء، ويف جنبني

 ". ولسنحا"قول 

 . عليك أن تقول أنك ستعمل كذا، مهام كان األمر

 له حالك، وبالتايل يجب إال يكون األمـر سيؤولونظرا ألن هدفك هو يف الواقع ما 

 وكام قلت من قبل فهذه هي اإلشارة الخطأ التـي ترسـل .بالنسبة لك مجرد رغبة

عض األشخاص  فالرغبة يف الحصول عىل يشء هي اإلشارة الخطأ، وهناك ب.إىل املخ

أنا أريد حقا أن أكون مـثلهم، أنـا أريـد أن "يستطيعون التحايل عىل ذلك بقولهم 

ال تكفـي عـىل " أريـد" وراء هذه الرغبـة ألن كلمـة يسعونه، ثم نأفعل ما يفعلو

 . اإلطالق

 .ن األمر سـينتهي يب بإلقـاء املحـارضات وعقـد املنـاظراتبأمل تكن لدى أية فكرة 

 للغاية مذعور سنوات، بأنني ست يقرب من منذ ماخاص، وكام أخربت بعض األش

والتحدث إىل اآلخرين حول أي يشء، ولكن عنـدما بعـت ه نصمن الوقوف عىل امل

رشكتي بدأت يف النظر إىل النجـاح وإىل األسـباب التـي دفعتنـي إىل النجاحـات يف 

 العديد من املجاالت، ونتيجة لذلك طبقت كل ما تعلمته من خـالل الحـديث إىل

وحتـي ذلـك .  وأمـتأل قلبـي مبشـاعر الحـبهالجمهور وتخلصت من مشاعر الكر

عـىل اإلطـالق أننـي سأصـبح متحـدثا يلقـي بكلمـة أمـام ببـاىل الوقت مل يخطـر 

 جلسـات أثنـاء إحـدى قابلتالجامهري ألنني كنت أكره فكرة الكالم ذاتها، ولكن، 

ور يف واجـهـة  وـكـان جالـسـا أـمـام الجمـهـPaul Mckenaالـتـدريب ـبـول ماكيـنـا 

ومن هنا بدأ عمـيل كمتحـدث . " أستطيع القيام بذلكاأن"كرت آنذاك فالحجرة، و

 . ومحارض
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ًصـورا نـفيس مت كنت يف هذه البيئة، "أنا أستطيع القيام بذلك"عندما قلت لنفيس 

 آنذاك بإحساس رائـع، لقـد وضـعت شعرت للجمهور وًاجالسا عىل املنصة متحدث

شـعر بـنفس االنفعـاالت وأري األحاسـيس الحقيقيـة نفيس يف نفس البيئة حتـي أ

 . عندما يتحقق ما أريده عىل أرض الواقع

 . هو اإلحساس الطبيعـي"لقد حققت ذلك بالفعل"قول ل . املصاحباإلحساسن إ

 فعنـدما كنـت أعمـل يف .يجب أن أحلل سبب نجاحي يف رشكة بـرامج الحاسـوب

"  إذا عملت يف مجال الكمبيوترأنه ألمر رائع"حاسبات كنت أقول لنفيس مجال امل

أـنـه ألـمـر راـئـع إذا "األـمـر إىل العـمـل يف ـهـذا املـجـال، وعـنـدها قـلـت ىب وأنتـهـي 

، ومـن حيـث ال أدري أصـبحت أملـك " رشكة لربامج الكمبيوتر خاصـة يبامتلكت

 لقد ظهرت يل فجأة فرصة، مل تخطر عىل بايل من قبل، ومل .رشكة برامج الكمبيوتر

ًاـحـدا، فـقـد أعطتـنـي الرشـكـة نـقـودا فورـيـة لـبـدء رشـكـة ـبـرامج  وًبنـسـاأدـفـع وال  ً

وعـدتني بتقـديم دفعـة ماليـة أخـرى عنـدما أقـوم بتسـليم وكمبيوتر، أمتلكهـا، 

أنـه ألمـر : الربنامج، لقد سنحت يل الفرصة فجأة وبعد مرور عـامني فكـرت قـائال

رض  مل أكـن أعـرف إذا كـان يف اسـتطاعتي عـ.رشكتـىرائع إذا استطعت أن أبيـع 

 أن أبيـع اسـتطعتومـن حيـث ال أدري . رشكتي للبيع أو من الذي ميكن رشاؤهـا

وقت الكساد االقتصادي الشديد يف هـذا ىف ايل ف بسيليكونرشكتي لهيئة أمريكية 

 أن أبيـع اسـتطعت أي أننـي .2001 سـبتمرب 11املجال، وقد تم ذلك بعد أحداث 

تي واجهها االقتصاد األمـرييك يف رشكتي يف أسوأ فرتات عدم االستقرار والضبابية ال

 ولكن الفضل يرجع إىل هذه الكلامت السحرية التي كنت أقولها .العرص الحديث

لفاظ املناسبة لك، ولكـن بالنسـبة يجب أن تجد األ......" أنه ألمر رائع لو "لنفيس 

 ثوهي التـي كانـت تحـ....." أنه ألمر واقع حتى لو"كانت كلاميت ال تزيد عن يل 

 . ىل الحركة، وتعكس مشاعر املستقبل هنا واآلنعقيل ع
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.... " سـيكون األمـر رائعـا حقـا إذا  "يلإكنت أقوم أحيانـا بتغيـري هـذه الكلـامت 

ًوكانت هذه الكلامت تبدو أكرث تحديدا عـىل مسـتوى الـوعي، ولكـن وجـدت يف 

ال بأس بهـا، ولكـن هـذا يعنـي أن كـل فـرد منـا " إذا"أو " متى"الواقع أن كلمتي 

ختلف عن األخر، ويجب أن تبتكـر لنفسـك الكلـامت أو الجمـل التـي تجعلـك م

 بالحيـاة التـي واالسـتمتاعتشعر باالنفعاالت املستقبلية عند تحقيق هذا الهدف، 

 . لم بهاحكنت ت

 عرض األهداف 

لقد حان الوقت اآلن ملراجعة بعض اإلرشـادات والقواعـد حـول تشـكيل أسـلوب 

 بأنـك حققـت اإلحسـاسختبار ا إىل كيدفعءته عند قراعرض الهدف، وهو عرض 

 . هدفك بالفعل

 إذا كـان لـديك . أنك قد أديت بالفعـل متـرين الخمـس دقـائقحظومن حسن ال

ستخدامه كعرض اصفحة مملوءة باألهداف املختلفة، إذن كل هدف منفرد ميكن 

 . مفصل ألحد األهداف

ا معك طوال الوقـت،  أهدافك عىل الورق واالحتفاظ بهتدوينمن األهمية مبكان 

وهناك صفحة صغرية أقدمها لك وهـي وضـع كـل عـروض أهـدافك عـىل كـارت 

 يف آو رمبا يف أحـد الجيـوب، – بانتظامصغري واالحتفاظ به يف مكان ميكنك رؤيته 

ا، يمحفظة أو كيس، وهذا يضمن لك فرصة النظر إىل هذا الكارت عدة مرات يوم

يها أيضـا عـدة مـرات يوميـا، والشـعور  عروض أهدافك لخلق عادة التفكري فأقرأ

 .  بها عند تحقيقك لهذه األهدافتحظىمبدى السعادة التي س

قد يحدث الكثري من األشياء املثرية أثناء تطوير عاداتك، فكلام قرأت هذا الكـارت 

مرة بعد أخرى، سريتبط تفكريك بجيبك، أو محفظتك أو كيسـك مـع هـدفك ومـا 

 واء كنت تعني ذلك أم ال، فإن كل مرة تـرى فيهـا يصاحبه من مشاعر، وبالتايل، س
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 أو تلمسه فإن عرض هدفك سيمر بعقلك ويدعمـه كجيبك أو محفظتك أو كيس

 رأيت أي جيب أو محفظـة أو كلام ذلك بحيث عميم وميكن ت.باعتباره جزء منك

إدراكـك  لـك عـرض هـدفك حتـي خـارج يـرتاءىكيس أو حتى صـورة ألي منهـا، 

 . الواعى

ذلك معي عند تخيل هديف من وضع هذا الكتاب فقـد ربطـت عـرض لقد حدث 

 حتى أصبح هذا العـرض ميـر بخـاطري يف ستنتابنىهديف مع مدى السعادة التي 

 .  أي كتاب، يف أي مكان–ى عىل أي كتاب كل مرة مير برص

  .فيام ييل بعض اإلرشادات عند وضع عروض أهدافك

 : يجب عرض األهداف بأسلوب إيجايب -أ

لتـي نفكـر فيهـا ا ما نالحظ ونركز، يف كل لحظة من حياتنا عىل أهم األشياء عادة

ررت به سرتى أنه حتـي أثنـاء م فعندما تركز عىل موقف عصيب –معظم الوقت 

 لو كانت األمور تسري بشكل مختلف، وهـذا تمنىمحاولتك الرتكيز يف ذلك كنت ت

ظ األشـياء املرتبطـة بساطة إىل أن عقلك يفكر يف املوقف العصـيب ويالحـبيرجع 

 . بهذا املوقف

ولكن إذا استطعت أن تعكس هذا األمر، وبدالً من الرتكيز عىل املوقف العصـيب 

 التعـرض لـه، وبالتـايل مقنع تودركز عىل موقف سليم تالذي تتمني الخالص منه، 

غري األشياء ففي هذه اللحظـة سـتجد أن عقلـك سـيبدأ يف الرتكيـز ومالحظـة تست

 . ستدفعك إىل مواجهة مواقف سليمة مقنعة كنت تصبو إليهااألشياء التي 
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 عند محاولتي تنمية مهاراتك الشخصية هي تواجهنىمن أهم املشكالت التي قد 

ـكـم أمتـنـي أن تـكـون حـيـايت ": ـهـا ـشـخص ـمـا ويـقـول يلفياللحـظـة الـتـي ـيـحرض 

 ". مختلفة

 " االختالفحسنا، ما شكل هذا "فأرد عليه 

 : فيكون رد معظمهم ما ييل

  .ال أريد أن تكون عالقايت الشخصية بهذا الشكل الفوضوي" -

  .ال أريد أن أخرس تجاريت -

  ."ال أريد أن أكون عىل هذا القدر من الفقر -

 الـتـي يرغـبـون يف تجربتـهـا يـخـربوين جـيـدةفـبـدالً ـمـن أن يقـصـوا ـعـىل املواـقـف ال

جميلـة التـي باملواقف الصعبة التي ال يرغبون يف مواجهتهـا، ركـز عـىل األشـياء ال

 : ترغب يف الحصول عليها يف مقابل األشياء التي ترفضها

 " أود أن أحظى بعالقات رائعة "

ًأود أن أمتلك مرشوعا تجاريا ناجحا" ً ً " 

 " ًأود أن أحظى بحياة آمنة ماديا"

سيبدأ عقلك بعد ذلك يف التفكري بشكل مختلف وسيبحث عن الوسـيلة لتحقيـق 

 الرتكيز عىل األشياء التـي ال تحبهـا سـوف يركـز عقلـك ، إذا بدأت يفتصبو إليهما 

ا وعـىل كـل األمـور التـي تـدور حولهـا، ومـن غـري هـبالتايل عىل األمور التي تكره

يك العديد من األفكار الجيدة الخالقـة التـي توجهـك تاملرجح عىل اإلطالق أن توا

 . إىل الطريق السليم
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  يجب أن تجعل أهدافك شخصية -2

ن الواضح متاما أن الهدف يخصك أنت فقط، وبالتـايل يجـب أن يجب أن يكون م

  . حتي يرتبط الهدف بك"أنا"تبدأ بكلمة 

 : مثل

 ...." أنا سأبدأ يف عمل"

 ..........." أنا أنوي "

 ............" أنا أحب "

 ..........." أنا لدى "

  أقل قدر من الكلامت استخدم -3

ك عـن ظهـر قلـب، حتـي تسـتطيع أن من املفضل دامئا أن تحفـظ عـرض أهـداف

ًتردده يف عقلك مرارا وتكرارا، وال يرتبط األمر بطول العرض أو  ، وسواء كـان قرصهً

يف جملتني أو يف صفحة كاملة، ولكن إذا كان العرض طويال فسيكون أكرث صـعوبة 

 سيبدأ عقلك يف ربط هذا العرض أو هذه الجملة باملشاعر التي تعرتيك .هيف تذكر

 عليـه الحـال عنـد و املشـاعر مبـا سـيبدالحاق هـذه مع  فيهفكري املستمرعند الت

 إذا أنتهي بك األمر بكتابة ملحوظـات تغطـي صـفحة كاملـة .تحقيق هذا الهدف

عند قيامك بـالتمرين الخـاص برؤيتـك بعـد خمـس سـنوات مـن اآلن، حـاول أن 

قـد  اضحة يف الصفحة، وضـع قامئـة مـوجزةتلتقط ببساطة الخطوط العريضة الو

  .ه يف الصفحة الكاملةت وتذكرك بكل ما كتبقراءتها عند تنبهك
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 " أريد" ال تستخدم كلمة -4

ألنهـا بالنسـبة إىل معظمنـا، تعـد " أريد"من الواضح، رضورة عدم استخدام كلمة 

 . كلمة توحى بالسلبية كام ناقشنا ذلك مسبقا

 ع إطار زمني محدد ض -5

اضح ميكـن أثنائـه تحقيـق هـدفك، سـوف يحتاج عقلك إىل إطار زمني محدد وو

 ما هي الحدود الواقعية التي تالمئك، وسـوف يكـون لـديك فكـرة ملـا هـو فتعر

 عـادة يجهـل النـاس الوقـت الـذي يحتاجونـه .واقعي ومعقـول مـن هـذا العـامل

لة، فستجد أنـه مـن املحتمـل هلتحقيق أهدافهم، ولكن إذا فكرت يف ذلك ولو لو

فية واملنطق السليم لتكوين فكرة جيدة حول مجريات أن يكون لديك الخربة الكا

 . األمور

يسـاوي ،  أريـد يكـون دخـيل غـدا:لمثـذا استطعت وضع ذلك من منظور مايل إ

أن تضـع  حسـنا، إذا كنـت تتمتـع بـروح املغـامرة وتسـتطيع . جنيه10.000.000

د امرة، فهنـاك قـقفيجاس للممدينة الس املنافع يف مكانها الصحيح، فلتذهب إىل 

تجد وسيلة لتحقيق هدفك، ولكن بالنسبة ملعظمنا، فهذا األمـر ال ميكـن تحقيقـه 

بسهولة ومن املستحيل تحقيقه من الناحية القانونية يف يوم واحد وخاصة إذا كنا 

 . سنبدأ من الصفر

حتامل أكرب لتحقيق ذلك، ولذلك يجب اأما إذا كانت املدة خمس سنوات، فهناك 

إذا مل تضع يف حسابك إطار زمني محدد فـإن و . محددأن يكون هناك إطار زمني

عقلك لن يستطيع أن يحدد األولويات فهو يأخـذ القـرارات طـوال الوقـت حـول 

 . األشياء التي تركز عليها وميكن تحقيقها

 : فمن املحتمل أن عقلك يفكر عىل مستوى الالوعي كاأليت
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ل، ف كانوا يف هذا الححسنا، أنا أعرف أن هذا مناسب لهم، لقد فهمت ذلك، لقد"

 أسـتطيع أن أري ،هـذا مناسـبأن لقد حرضوا هذه املناظرة، أنا عـىل يقـني مـن 

ذن كيف ميكنني تحديد األولويـات؟ قـد ال يتطلـب إذلك، ولكنهم مل يقولوا متي، 

 التـي يقتنصـوا الفرصـة، ولست يف حاجة إىل دفعهم برفـق حتـي االستعجالذلك 

 . أراها أمامي هنا

ه عقلك لرؤية يشء ما قد يؤدي إىل نجاحك، ثـم تجعلـه يخاطر بتوجذن، فأنت تإ

 بذلك ألن لديه أمور أكرث أهميـة يجـب أن إيل تنبيههأنني لست يف حاجة "يفكر 

 . "يقوم بها اليوم مثل مشاهدة برنامج ما يف التلفزيون

وـكـام الحـظـت، هـنـاك بـعـض األـشـخاص يـبـدأون حـيـاتهم ـمـن الـصـفر، وـهـدفهم 

إىل املليون وأكرث، ولكن عندما يقولون أن ليس لديهم أيـة فكـرة األسايس الوصول 

 للوصول إيل هذا الهدف، فإنهم بذلك يخطئـون خطـأ هعن الوقت الذي يحتاجون

 . ًجسيام ألنه من املرجح أن لديهم فكرة جيدة عن ذلك

 هل سيحتاج األمر إىل يوم واحد؟ : وقد سألتهم

 " إىل أكرث من يوم واحدمن املحال، إن األمر يحتاج : "فأجابوا 

 . ًهل سيحتاج األمر إىل خمسني عاما

 . ال، نعتقد أن هذا األمر ميكن تحقيقه يف أقل من ذلك"

ـدريجيا  ـك ـحـدود الوـقـت، وـت ـواًوـمـع االـسـتمرار يف تحرـي ـذي انتـه  إىل املوـعـد اـل

  .يشعرون أنه إطار زمني واقعي

كنهم مل يفكروا فيـه مبـا إذن، لقد كان لديهم، فكرة عن الوقت الذي يحتاجونه ول

 .  اليأس رسيعاينتابهمفيه الكفاية حتي يستطيعوا الوصول إىل جواب عميل، وقد 
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  يجب أن يكون الهدف قائم عىل رشوط قابلة للقياس -6

يجب أن توضع األهداف طبقـا لرشوط قابلـة للقيـاس حتـي ميكـن أن تـدرك إذا 

ماليـة، يجـب أن تعـرف ًقـا ان مل تكـن أورإكنت حققت هـذه األهـداف، حتـى و

 . ًالقدر الحقيقي الذي تحتاجه يف حياتك حتي تدرك متاما أنك قد حققت هدفك

 هـذا الهـدف؟ أنـت ال تريـد أن يكـون عـرض هـدفك متى نحقـقكيف ستعرف 

 : ًمحدد للغاية حتي ال يضع حدا لطموحك

قل سوف أحصل عىل األ" .. "عيل األقل": ًكام تم ذكره مسبقا، فأنت تريد أن تقول

إذا كان هناك بعض األرقام، ألن ما تريـده أال يحـدث بكـل مـا يف هـذا ....." عىل 

ة التحقيق أو السعي من أجل الرغبة التي ص هو التخلص من فر–األمر من غرابة 

ًميكن أن تدفعك إىل مدى أبعد من هدفك األول ملجرد أنـك قـد وضـعت حـدودا 

 . لهدفك

 التحقيقثق من أنك تستحق أهدافك وأنها ممكنة 

 .  بأنك ال تستحق هذا الهدفإحساسكهر قأ

ًميكن أن تضيف نوعا من السـامح أو الـترصيح يف عـرض هـدفك بقولـك يشء مـا 

 بهدفك حتـي تجعـل مشـاعرك ترصح، ثم "قررت أن"أو " أسمح لنفيس بأن "مثل

أنـك ال "أكرث سهولة إذا راودتك بعض املقاومة أو السلبية تجاه هذا الهدف مثـل 

 " الخ... لنجاح تستحق ا

ملكهم بعـض االنفعـاالت السـلبية تجاههـا، تيتحدث البعض عن أهدافهم وتـقد 

ا عوهلسبب أو ألخر، فقد يعتقدون أنهم إذا استطاعوا تحقيق األهداف التي وضـ

 عنهم أو ون قد يشعرون بالقلق حيال ما قد يقوله اآلخر–فلن تكون يف صالحهم 

 . أشياء من هذا القبيل
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 حيـث تـدور ة، املشاعر عندما بدأت يف تحديد أهدايف كمحارضى هذهنتابتنالقد 

كانت املشكلة التـي واجهتنـي هـي أننـي .  الشخصيةالتنميةمحارضايت حول عامل 

كنت أعرف أن أمريكا بالنسبة يل سوق كبري للغاية، ألنني سافرت كثريا يف املايض، 

ة، وكـان ذلـك مبثابـة عـائق  عنها لفرتة طويلًت أرسيت ال ترغب يف بقايئ بعيداوكان

 ىسلبي لتحديد هديف، ولكن عشت بهذه املشاعر، وواصلت التفكري، اعتقـادا منـ

أن الحل قد يحدث قريبا، ثـم فجـأة راودتنـي  هـذه الفكـرة، بـأنني أسـتطيع أن 

 .أجدول كل يشء أقوم به يف أمريكا خالل عطلتي املدرسية 

تـي ال يكـون هنـاك أي معنـى يف كان يف استطاعتي أن أبعد هذه الفكرة متامـا ح

التفكري يف التوسع يف عميل يف أمريكا، ألنني ال أستطيع الـذهاب هنـاك ألن ذلـك 

 .  ولكنني مل أفعل ذلك،يخالف قيم األرسة التي أوجدتها بنفيس

ً واضـحا وإذن، ثق يف أن هناك حل مـا، وأحيانـا عنـدما يوجـد هـذا الحـل، سـيبد

اتك التفكري فيه من قبل، ولكن هذا يحـدث للغاية، حتي أنك قد تتعجب كيف ف

فقط عندما يكون هذا الحل يف عقلك الواعي، لقد تركـت عقـيل يـدرك أننـي لـن 

ذن باالسـتمرار يف اإلميـان بهـذا أخالف القـيم التـي زرعتهـا، وأعطيـت لـنفيس اإل

 واللحظة، ولكن بعد مرور فـرتة توالهدف، وبالتايل ظهر الحل، ولكن مل يظهر يف ال

 . الذي وضعته نصب عينىوقت عىل إمياين وثقتي يف الهدف من ال

 .أمثلة لعروض األهداف

 : إذن، فيام ييل بعض األمثلة عن عروض األهداف

ًفيام ييل عرضا رديئا ً : 

ًأريد أن أؤلف كتابا وأصبح مؤلفا" ً " 
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ًلقد شمل هذا العرض كلمة أريد، وهو عرض محدود ألنه يقول كتابـا واحـدا، أي  ً

انية تأليف العديد من الكتب، كام ال يوجد يف هذا العـرض إطـار زمنـي عدم إمك

 من هذا الكتاب، أما العـرض التـايل األفضـل االنتهاءيحدد الوقت الذي سيتم فيه 

 :  كام ييلعفقد يوض

 " تني خالل السنتني القادمامسأقوم بتأليف كتابني عىل األقل، وسأنرشه"

 : ًمتامالوقت وهناك طريقة أخرى للعروض تحدد فيه ا

ت حتي اآلن كتـابني عـىل األقـل وتـم ف، وقد أل2014 من سبتمرب عام 30يف يوم  "

  ."نرشهام بالفعل

 " ن العرض األخري أفضل قليال ولكن اللغة مختلفة من شخص ألخرإ

 طريقة للتعبري عن هدفك حتـي ميكنـك أن تشـعر بأفضـل وسـيلة ديجب أن تج

 " لتقديم عرضك

 : ألولعندما أقرأ العرض ا

ًأريد أن أؤلف كتابا وأصبح مؤلفا" ً " 

 . ضحلأشعر بأنه عرض ضعيف و

 وعندما أقرأ العرض الثاين 

 " سأقوم بتأليف كتابني عىل األقل وسأنرشهام خالل السنتني القادمتني

:  شعور مختلف وبدأ عقـيل يف التفكـرياعرتاينأبدأ يف التفكري يف وقع هذا العرض، 

 : عندما أقرأ العرض الثالث، ولكن "أنه أمر مثري"



71 

، وـقـد ألـفـت حـتـي اآلن كـتـابني ـعـىل األـقـل وـتـم 2014 ـسـبتمرب ـعـام 30يف ـيـوم "

 " نرشهام بالفعل

ًهذا العرض يبدو أكرث واقعية ووضـوحا، ومـن السـهل تخيـل وجـودك وتحقيقـك 

 . لهذا الهدف

ال أن إذن، إذا كان لديك هدفا ما تفكر فيه، وقد أستهل بكلمة أريد، فـام عليـك إ

 .  مرة أخرى مع أتباع جميع اإلرشادات السابقةتهتعيد كتاب

ن عرض الهدف الذي ستصل إليـه يف آخـر األمـر، هـو العـرض الحقيقـي، حيـث إ

 يف املشاعر الحقيقية السليمة التي تنتابك عند قراءته، وحيث تشع تكمن أهميته

 . فك سيبدو عليه األمر عند تحقيق هدملامن خالله رؤى أكرث تفصيال 

 " حققت ذلك بالفعل"اإلحساس بأنك 

إذا كـنـت عـىل علـم بهـذا الـفـيلم أو " The Secretالرس "لقـد أرشت مسـبقا إىل 

 إذا كنـت تريـد شـيئا مـن –الكتاب ستعرف أنه يدور حول مفهوم واحد أسـايس 

 بأنـك تسـتطيع اإلحساسًالحياة فيجب أن تفكر فيه جيدا، ويجب أن يولد لديك 

ًا يف حياتـك ولكـن إذا كانـت يـء بالفعل، وبالتـايل سـيظهر جلأن تحقق هذا اليش

  . يتحقق بسهولة لنلديك بعض الشكوك، فهذا األمر

 أو الرس يرشح لك كيف ميكـن أن يصـبح عليـه الحـال إذا The Secretن كتاب إ

أخرجت طاقتك من املشاعر بعد أن تحقق هدفك، حيث يبدأ العـامل مـن حولـك 

ً إذا وضعنا فكرة العامل جانبـا، فهنـاك .ب لك كل ما تريديف إعادة ترتيب نفسه ويجل

ن املبدأ الكامل للتفكري واإلحسـاس مبـا سـيؤول إليـه إ . للتفكري يف ذلكىطريقة أخر

 التـي ر عندما يتحقق هدفك، يؤثر أيضـا يف كيفيـة عمـل عقلـك، وعـىل األشـياءماأل
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لتـايل تسـتطيع أن يركز عليها، وما الـذي يقدمـه لعقلـك الـواعي يف أي وقـت، وبا

 النـظـر ـعـن معتـقـداتك ـغـض أي لحـظـة، وـمـن هـنـا، وبالـفـرص يفتشـعر وتغـتـنم 

الشخصية عن العامل، فإنك تسـتطيع أن تـري أن املبـدأ ينطبـق أيضـا عـل كيفيـة 

 . مالحظة عقلك لألشياء والتي يدفعك إىل تحقيق أهدافك

مـن عـدد ني بـالرغم حهذه هي الطريقة التي يتحدث بهـا رجـال األعـامل النـاج

 . ًمرات الفشل، حيث يقولون عادة كنت أعرف دامئا أنني سأنجح يف يوم ما

ي فـ واآلن يسـتطيع الالوعـي أن يقت.ولكن، يوجد بداخلنا أجزاء الوعي والالوعـي

مـا ي إال تفأثر ماليني األشياء يف وقت واحد، ولكن العقل الواعي ال يستطيع أن يق

 ". صان شيئان فقطقاعدة السبع بإضافة أو نق"طلق عليه ن

معـدل مـا بـني خمسـة إىل تسـعة وهذا يعنى أن الوعى يستطيع أن يقتفـي أثـر 

 . أشياء يف نفس الوقت

إذن فالالوعي يجب أن يعمل مثل األنبوب وعليـه أن يقـرر أي مـن الخمسـة إىل 

وهـو يقـرر ذلـك .... ستمر يف عقلك الواعي يف لحظة معينـة التى  التسعة أشياء 

 وما يشعر أنه مناسب لك يف لحظة مـا مـن .الخ..... داتك وقيمتك ًبناء عىل معتق

 . الزمن

ولذلك، فهناك أحد األشياء، من املرجح أنه غري موجود يف عقلك الواعي يف لحظـة 

 . ختيار من خمسة إىل تسعة أشياءا

عى وراءهـا عـىل مسـتوى الـوعي سـلقد اسقط الالوعي أحد األشياء التي كنـت ت

إىل عقلك الواعي وكل ذلك يعتمد عىل ما هو مناسـب لـك، وإحضار ما تشعر به 

 . وماذا يحدث يف حياتك، وما هو أسلوب تفكريك تجاه هذه األشياء
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 الخـاص مبـا أريـد، االنفعال هو ،ه مسبقاتواآلن، وبالعودة إىل املوضوع الذي طرق

وبالتـايل فـإن .  سـلبيانفعـال" أريـد"فإن الالوعي، عنـد معظـم النـاس، يـرى أن 

 . وعي ال يهتم كثريا مبا تريدالال

فيام ييل مثال عىل ذلك، وأعرف أن الكثـريين قـد جربـوه، كنـت أريـد أن أمتلـك 

م دبليو سوداء، موديل معـني، وأخـربت أصـدقايئ بـأنني سـأريهم هـذه .سيارة ب

 . منهاالسيارة التي أريدها بالذات مبجرد رؤيتنا لواحدة 

عندما ظهـرت فجـأة عـيل الطريـق . لوقتكنا يف الخارج نتجول بسياريت يف ذلك ا

لقد الحظها نطاق  الالوعي من بـني مليـون . اقتنائها إيل أتطلعنفس السيارة التي 

 فالالوعي يعـرف مـدي ارتبـاطي – الواعي دراىكايصل ذلك إيل االّ شئ أخر وقرر 

 من كل قلبي، وأنها ترتبط بكلمة أريد أريدها أم دبليو السوداء التي ىبسيارة الب

نتباهي الحايل، وبالتـايل ال أسـتطيع  اينرصفال هو أمر سلبي بالنسبة يل، ولذلك و

 .  الواعيبعقىلحظها الأن أ

 أتجول األمر، بالطبع اشرتيت واحدة كان معلن عنها للبيع، ومرة أخري كنت أخرويف 

 سـيارة قادمـة يف الطريـق ت ونتحدث ونستمع إيل املذياع وفجـاة وجـدأصدقايئمع 

هذه املرة عندما رأي جزء الالوعـي عنـدي هـذه السـيارة، .. ولكن. ًا سياريتمتاثل متام

ويعرف اآلن أنني استطعت الحصول عليها بالفعل أو أن لدي مشـاعر مرتبطـة بهـذا 

الشئ عيل وجه الخصوص ولهذا فهو يعرف أنه أمـر شـديد االرتبـاط يب ويجـب أن 

 وأصـبح هـذا يحـدث يف ً.اشياء من خمسة إيل تسعة التي أعيها متاميكون ضمن األ

ر العديـد منهـا ومـر يل منـذ اقتنـايئ لهـذه السـيارة ظهـ وبدا األ.كل مرة اخرج فيها

 قبـل ذلـك مهـام ألحظهـا أكنولكنني مل . كانت هذه السيارات يف كل مكان.. حويل

   هـذه السـيارة،عدادأومل يكن هناك أكرث أو أقل من .. كانت شدة رغبتي يف اقتنائها

 



74 

ً مطلقـا ألحظهـاوبالتايل مل " مناسبة"لالوعي عندي مل يصنفها عيل أنها ولكن جزء ا

 . من قبل

و الخطـوة لتحقيـق أًن هذه السيارة متاثل متاما فرص العمل، أ ينحرص يف األمرإن 

ن هناك العديد من الفرص قد تخطتك كـل أسـبوع، أفمن املحتمل .. حلم حياتك

ما تريده حقيقة هو أمر مناسب لك ن أنك مل تدرب عقلك عيل نك مل تلحظها ألأل

 . ًمتاما

 فعنـدما ال تكـون مـرتبط .شـخاصًوعادة ما يحدث ذلك أيضا يف العالقات بـني األ

ًبنصفك األخر، وتخرج مع أصدقائك للرتفيه عن أنفسكم، فأنت تنظر حولك دامئـا 

ًولكـن، أحيانـا كثـرية، عنـدما . نك تريد ذلـكولكن عادة ال تلتقي بنصفك األخر أل

 وكـأن -مر وكأن كل شخص حولك مهـتم بـكخر أو تتزوج، يبدو األد نصفك األتج

ننـا نالحـظ أن هنـاك ملـاذا؟ أل! خر موجودة يف كـل مكـانفرصة مقابلة نصفك األ

يـن كـانوا أ"كرث مـن ذي قبـل وتقـول لنفسـك أشخاص مهتمون بنا العديد من األ

مـر الخـاص بالعالقـة أن األ؟ فالواقع يشـري إيل "ًعندما كنت عازبا منذ شهور فقط

ًقد اسـتطعت اآلن تحقيـق ذلـك، وارتبطـت عاطفيـا، ولـذلك فمع الجنس األخر، 

ًنت بالتايل تترصف بأسلوب مختلف، وتبـدو مختلفـا، كـام تالحـظ أيضـا أشـياء أف ً

 . مختلفة

حساس مبا سيكون عليـه الحـال، عنـدما تكـون يف ذن، عليك أن تتدرب وتبدأ باإلإ

ًأنـا أريـد حقـا "الوضع من حولك، وليس مجـرد القـول هذا الوضع، وماذا سيبدو 

ذا كـان هـدفك أن متتلـك إ. ًأو أنا أريد حقـا أن يحـدث هـذا الشـئ" القيام بذلك

ًذن أذهب وعاين منزالً كبريا وتجول حوله، وأثناء تجولك، سـيكون يف إًمنزالً كبريا، 

حساـسـك عـنـدما تقـطـن وتـعـيش يف مـثـل ـهـذا إاـسـتطاعتك أن تتـظـاهر وتتخـيـل 

 . املنزل
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فعيل سبيل املثـال، عنـدما كنـت أفكـر يف رغبتـي يف . مر مثري للدهشةأن العقل إ

وكنـت . بدء مرشوع تجارى جديد ولكن مل يكن لدي أدين فكرة عن هذا املرشوع

ًمعتادا عيل التجـول يف نفـس الشـارع وحـول نفـس لوحـات اإلعالنـات الضـخمة 

 ولكـن مبجـرد تعلقـي بـاملعني .الحظهـا يف هـذا الوقـتأاملعلقة ولكنني مل أكـن 

ـايل  التـجـاري واـسـتطيع أن أري ـنـفيس اآلن ىلـقـد ـبـدأت بالفـعـل مرشوـعـ" !بالـت

 جمـيـع لوـحـات اإلعالـنـات تـجـذب فـجـأة ـبـدأت ،ـشـخيص ورـجـل أـعـامل ـنـاجحك

ًـكـان مكتوـبـا ـعـيل ـهـذه اللوـحـة ـشـيئا ـمـا أوـحـي يل بفـكـرة ـمـا ـتـرتبط . انتـبـاهي ً

ل مـا سـيكون عليـه الحـال عنـد ذا استطعت أن تربط مشـاعرك حـوإ .مبرشوعي

ليه، سـوف تبـدأ يف اكتشـاف أن االشـياء ستتضـح يف إ تصبوحصولك عيل ما كنت 

 . ًك تلقائيا من قبللعقلك الواعي الذي تجاه

أن استمرار عملية معالجة الالوعى هي التي تقرر ما يجب أن تالحظه وما يجـب 

 -خ األكـرب مـا، فـإن األب شئقكانت صعوبة التفكري الواعي، أو ترومهام . تجاهله

 .. قرر ما هو املناسب لكيالالوعي هو الذي 

كرث عقالنية ومنطقية عن مدي فاعليـة أًذن، فام متت مناقشته مسبقا هو تفسري إ

ًإلظهار ما ترغـب يف تحقيقـه حقـا " لقد حصلت عيل هذا بالفعل"ارتباط مشاعر 

يـؤمن بأنـك قـد ن ما تفعلـه هـو مجـرد التحايـل عـيل العقـل حتـى إ. يف حياتك

يل االنتبـاه ومالحظـة إوسوف يقودك ذلك بالتـايل . حصلت بالفعل عيل ما تريده

سـتخدم، ببسـاطة، الوظيفـة الطبيعيـة ت نـت فأ.الفرص التي ستدفعك إيل النجاح

 . للعقل والخاصة بتطابق كل ما هو مناسب حتى ميكنك تحقيق أهدافك

 ي حققتهـا يف حيـايت، تـذكرت  التـاألشـياءعندما بـدأت يف مالحظـة وتحليـل جميـع 

ًربعة عرش عاما وكنت أشاهد الـربامج التليفزيونيـة مثـل عندما كان عمري حوايل األ

 غنـيـاء يف ـهـؤالء األ حينـهـا أفـكـر أـكـنومل " Dynasty دايناـسـتى"و" داالس"مسلـسـل 
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 وأعتقد أنك .حظوظني وكل هذا الهراء السلبى مثلام كان يفعل زماليئ باملدرسةامل

 ما ترغب يف الحصول عليه هو شعور بشئآلن أن الشعور بالغرية املرتبط عرفت ا

 وأتذكر عندما كنت أفكر يف مدي روعة امتالك مرشوعي الخـاص، وقيـادة .سلبي

لقـد . وكنت أشعر آنذاك مبدي السعادة التـي سـأحظى بهـا حقـا. سيارات جميلة

ع التفكـري ، مـ"لقد حصلت عيل ذلك بالفعل"طبق مشاعر أاستطعت حينذاك أن 

 . ذا وصلت إيل هذا الوضعإيف املشاعر التي ستنتابنى 

شـخاص يعـربون عـن كـرههم وعـادة مـا تسـمع بعـض األ. فكر مثالً يف املشـاهري

، ولكنهم يف معظم الوقت ال يكرهونهم بالفعـل، ولكـنهم ببسـاطة ةملشاهري معين

 . ن ذلك يذكرهم مبا فشلوا يف تحقيقهيغارون من ثرائهم ونجاحهم أل

ًذا كنت شخصا خجوالً، هادئ الطبع وخاصة يف الحفالت فأنـت إعيل سبيل املثال 

مـر شخاص املحبني للمشاكسـة، ولكنـك يف حقيقـة األكرة الضوضاء، واألتبالتأكيد 

خـرون ًوكثريا ما تكره بعـض الصـفات التـي يتمتـع بهـا اآل. ن تكون مثلهمأتفضل 

 . محدوديتكألنها تذكرك بقصورك 

شياء التي تحبها هي أنـك قـد ك بالحسد أو الغرية عندما تري األن مشكلة شعورإ

بفكـرة فكـار واملشـاعر املرتبطـة األيف والنشاط الذي وضعته املجهود  كل أضعت

 األشـخاص ومبجرد شعورك بالحسد أو الغـرية مـن ". حققت ذلك بالفعلقد"أنك 

 خاطئ وسـيئ ن هذا الوضعأ التي تحبها، فإنك تخرب عقلك باألشياءالذين ميلكون 

 . وبالتايل فهو ال يصلح لك

 أو يف منصب أحلم بـه، فأنـا أقـول إليهاصبوا أً شخصا ما يعيش الحياة التي أرىعندما 

يجـب أن . شياء أو احصـل عـيل هـذا املنصـبلك هذه األتأنه ملن الرائع أن أم: لنفيس

 نـا أصـنع تختار الكلامت التي تناسبك يف مثل هذا املوقف، ولكـن أقولهـا مـرة أخـرى أ
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حلم به أو مـا سـأحققه يف أسري عليه وبالتايل فإن عقيل يعرف ما أًلنفيس برنامجا 

 . حيايت

 حيـث يـتم "رس الحيـاة" إذا اقتنعـت باملنطقـة االيجابيـة هإن هذه األشياء ممكن

 . تحقيق كل شئ بنجاح

" بالعمليـة اليوميـة" تقوم ألنك أن تؤمن بها من الوهلة األويل الرضوريليس من 

 بأنـك قـد حققـت مـا تصـبوالتي سنناقشها فيام بعد، وسوف تعتاد عيل الشعور 

سـوف يعتـاد عقلـك .  بعد ذلك يف التفكري مبارشة يف أهدافكأليه بالفعل ثم تبدإ

 إليـهبأنك حققت مـا تصـبو " مع املشاعر املصاحبة أهدافك عيل وضع عرض أكرث

ر يف  عقلك الـواعي بعـض  مختلفة، وتظهأشياءتايل ستالحظ حدوث لوبا" بالفعل

تواجه فيام سقد تبدأ يف تخطي هذه الصدف ولكن . يل حد ماإغريب ولكنه منها 

 . حداث املفاجئةبعد العديد من  املصادفات واأل

ليـه إفضل طريقة أعرفها لإلحساس بشعور انك قد حققت بالفعل مـا تصـبو أإن 

ل عنـدما تحقـق ة ملـا سـيكون عليـه الحـايـهو أن يكون لديك رؤية جيدة حقيق

ً سـيبدو شـعورا واو" بهذا الشعور أن تقـول إليكوحي تشياء التي  ومن األ.هدفك

ًرائعا، وترصفا شديد الذكاء،  ًن الوضـع سـيكون رائعـا إمـور أدايئ لكل هذه األعند ً

 . ً"حقا

 ويخالجـك الشـعور قتـهن تفكر يف هدفك وتتخيـل نفسـك وقـد حقأذن، عليك إ

ليه بالفعل، ثـم تبـدأ يف التفكـري يف طريقـة سـريك، إنك قد وصلت إيل ما تصبو أب

ليك إخرون سلوب الذي تتبعه يف ترصفاتك، وطريقة حديثك، وكيف سينظر اآلواأل

 . وما سيكون عليه حالك عندما تصبح الشخص الذي استطاع تحقيق هدفه

، مـا زال يـتحكم يف معظـم بـداخلكن العقل، هذا الجزء الصغري، الذي يشبه الطفـل إ

 ن يصاحبه الكثري مـن املشـاعر أعي، كام ميكن َّاتك، وهو يجب أن يلعب دور املدترصف
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ًواآلن، ومبـدئيا فقـد ال تعرتيـك انفعـاالت ومشـاعر شـديدة القـوة، . واالنفعاالت

انـك "يـاد عـيل شـعور تر خـالل العمليـة اليوميـة، سـتبدأ يف االعمتـولكن بعد أن 

الهـدف، حتـى ميكنـك أن تبـدأ يف مبجرد التفكـري يف هـذا " حققت هدفك بالفعل

 . نقل هذه املشاعر مرة أخرى

سأقوم بتـأليف كتـاب : "عندما فكرت يف تأليف هذا الكتاب بالذات، قلت لنفيس

وأنرشه عن طريق نارش معروف ولكن ما الذي سأقدمه يف هذا الكتاب؟ مـا هـي 

؟ كيف سيكون موقفي؟ وكيف سيكون سـلويك وترصفـايت املشاعر التي ستعرتيني؟

ثـم   سأذهب إيل هـذه املكتبـة الكبـرية إننيلقد وضحت الصورة يف عقيل، عيل "

 إيل أعـيل سـأجد كـل الكتـب أصـلأدخل واصعد عيل السالمل الكهربائية وعنـدما 

 فكـرت مـا كلـامولـذلك، . التي تتناول التطور والنمو الشخيص، مبا يف ذلـك كتـايب

وأري نفيس وأنا أدخـل املكتبـة الذي سيكون عليه الحال إذا الفت كتايب ونرشته، 

وأري نفيس وأنا أدخل من خالل األبواب، وأري نـفيس وأنـا أميش داخـل املكتبـة، 

ًصاعدا عيل السلم الكهربايئ، متصفحا كتب التنمية الشخصـية، واسـتطيع أن أري  ً

ً اقرتب من هذا الـرف أن هنـاك شخصـا ما عندأالحظ ماوكتايب عيل أحد األرفف، 

هـل تعـرف أن املؤلـف : "ًيب، مستعرضـا أيـاه، وأذهـب إليـه قـائالًما ينظر إيل كتا

 ". ذا كنت تريد أن تحصل عيل توقيعه عيل الكتابإموجود اليوم يف املكتبة، 

فأطلـب مـنهم النظـر إيل غـالف الكتـاب " ًحقـا: "فيلتفت البعض تجـاهي قـائلني

ون أن الخلفي فينظرون إيل الغالف، وهنـا تتمثـل لحظـة التحقيـق، عنـدما يـدرك

ذا إ اآلنسأضـع تـوقيعي :  قـائالًإلـيهمصورة املؤلف هي صـوريت أنـا ثـم التفـت 

ً اآلن فرعا من الغرور، ولكن هذا ما يفضله العقل، األمروقد يبدو  .رغبتم يف ذلك

ما ميكن أن يحـدث و بإحكامهذا النوع من املواقف عندما تحدد هدفك وتدرسه 

 : ًيوميا، ويبدأ العقل يف التفكري



79 

إذن، مـع وجـود هـذا .  ًحسـاس مـدهش حقـاإنه إً قد يبدو ذلك رائعا حقا، ووا"

مـر سـهالً للغايـة النوع من القصور يف عقيل، وما يولده من مشاعر قـد يجعـل األ

للتفكري يف وضع كتاب بدالً من التفكـري يف السـاعات التـي ستقضـيها عـيل لوحـة 

فعله إذا أبطأت أما كنت سمفاتيح الكمبيوتر متسائالً عن نوع الكتاب التايل؟ كل 

نعـم هـذا هـو "يف التفكري هو أن أدير هـذا املنظـر يف عقـيل مـرة أخـرى وأدرك 

 . ثم أعود مرة أخرى للكتابة" السبب يف قيامي بذلك

ً فيها كتابـا، أو أري شخصـا يقـرأ كتابـا، أو يكتـب أبتسـم يف ىواآلن يف كل مرة أر ً ً

 يدير يف جزء الالوعي هذا الفـيلم  فال شك أن عقيل.داخيل ويخالجني شعور رائع

 . القصري الذي يجعلني أسعد عندما أفكر يف الكتب

شـياء وكأنهـا يف أ كنت تلعب وتتخيـل . بذاكرتك إيل الوراء عندما كنت طفالًأرجع

وبـدأت تـري أنـه يجـب . حتى بلغت سن الرشـد. ن عقلك يحب ذلكأوك: الواقع

تـى توقفـت بالفعـل عـن القيـام حغبية  الاألشياءعليك أن تتوقف عن فعل هذه 

 . بذلك

 منـك أن تفعلـه ال يطلبـهفالـذي . ولكن هذا الجزء مـن املـخ هـو الجـزء األقـوى

ًشيئا عنه وال يكلفنـي ولـو ملـيام . أخر أخر أن يراه، وال يعرف أحد ايستطيع أحد ً

ميكنـك أن تـدير رشيـط تخيلـك لهـدفك . خذ أي وقت عيل اإلطـالقأًواحدا، وال ي

 حـني جلوسـك يف السـيارة، أو أو لوصول سـيارة نقـل الركـاب ظاراانتتقف وأنت 

 ذلك قـد إثناء اليومية ويف األنشطةسريك يف الطريق كام ميكنك أن تدمجه يف كل 

 .  سلبيةأشياءيبدأ عقلك يف التفكري حول 

ًفالمـا أًقد تتخيل وأنت يف هذا املوقف، وإذا فكرت جديا يف ذلـك، سـتجد هنـاك 

 إذا حققـت األمـرأن تديرها يف عقلك حول ما سيبدو عليـه قصرية مدهشة ميكن 

 . ميكنك وضع أهداف متعددة يف وقت واحد بالطبع -هدفك الجوهري 
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 : ولوح التخيل" اللمس"أسلوب 

يل يتسـم بالخـداع، وهـو اختيـار خ بديل إذا وجدت أن أسلوب التأسلوب هناك 

عاين منـزل مـن ذهب وإ. فليكن هدفك هو امتالك منزل ضخم" مسلال "أسلوب

ا سـيحدث ملـ عقلك بعد ذلك سيقوم بوضع صورة عقلية أفضل ألنهذه النوعية 

 . ملساعدة تصورك أو تخيلك وشكل املشاعر التي ستنتابك

: فعيل سبيل املثال، ستعرتيك مشاعر طيبة عندما تعاين هذا املنـزل وتفكـر قـائالً

بة، وهنـا سـنقوم بفعـل  وهنا ستكون املكتإفطارى،هنا املكان الذي سأتناول فيه 

كذا، ويف هذا املكان سـنجلس يف املسـاء لنسـتمع إيل املوسـيقي، وهنـاك سـتكون 

 .  هذا يف حالة أن يكون هذا املنزل ملكك أنت.األحصنةحظرية 

ذا مل تستطيع تخيالتـك أن إ . تتجول ملعاينة املنزلوأنتميكنك أن تتخيل كل ذلك 

أو بـالطبع، عنـد "  اللمـسأسـلوب"ليـه وهذا ما أطلـق ع .تأخذك إيل هذا املكان

 . وجود لوحات للتخيل

ومـن املحتمـل أنـك رأيـت .  ثقة كبـريةفيها التخيل ويثقون ألواحيستخدم الناس 

ذلك بنفسك، عندما يحصلون عيل صورة ملنزلهم املثـايل أو مكـانهم املثـايل الـذي 

 كـل اإليهـيتمنون العيش فيه، ويعلقـون هـذه الصـورة عـيل الحـائط، وينظـرون 

صباح، ويرونها كل يوم، وهذا يقودك إيل ارتباطك العاطفي القائم بالفعل لفكـرة 

 ".أنك قد حققت ذلك بالفعل"

 الحياة املثايل، معلقة عيل الحـائط، أسلوب كانت لديك صورة منزلك املثايل أو إذا

ً سيكون ذلك أمرا رائعا، ثم ووا ً. مفكراإليهاوتنظر   شـعور بأنـك حققـت يعرتيـكً

 .  بالفعل، وهذا يعني أنك استطعت أن تربمج ذلك يف عقلكذلك
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ولكن بعد فرتة من الوقت، لن تنظر إيل هذه الصورة كل يوم أو أنك لن تالحظهـا 

ً، يشبه متاما مـا حـدث وهذا األمرعيل اإلطالق، وسوف متر أمامها بدون أن تراها، 

 وقتهـا عندما أعدت ترتيب حجرتك وما صاحب ذلـك مـن شـعور رائـع، وفكـرت

شعر اآلن مبدي روعة الحجرة فهـي تبـدو أملاذا مل نفعل ذلك من قبل؟ فأنا : قائالً

سابيع قليلة سوف تعتاد عليها ولـن تالحـظ بعـد ذلـك أًمختلفة متاما، وبعد عدة 

 مع لوحة التخيل، ولكن، العقل الباطن أيضاوهذا يحدث . هتاالختالف الذي حقق

ًيظـل مالحظـا لهـا دامئـايالحظ ذلك طوال الوقت و" الالوعي" ويف كـل مـرة متـر . ً

 .  عيل اإلطالقإليها ومبرور الوقت، لن تلتفت إليها، وقد ال تلتفت مامهاأ

 يفضلون أسلوب لوحة التخيل ويجـدون أنـه أسـلوب األشخاصذن، هناك بعض إ

ـم ـال بالنـسـبة لـه ـاجح وفـع ـن . ـن ـريا ـم ـددا كـب ـا أـعـرف شخـصـيا ـع ًوأـن ً  األـشـخاصً

ذا كـان التخيـل إًلوب، وهو قد يساعدك كثريا عـيل التخيـل سيستخدمون هذا  األ

 . نقطة فاصلة بالنسبة لك

فضـل أن تقـوم سلوب، فقد تبدأ يف الشعور بأنه مـن األتذكر عند تطبيقك لهذا األ

 يف هـذه اللحظـة يجـب أن -بعمل ما عيل أرض الواقع أو تتحدث إيل شـخص مـا

وعي قد تظهر لسبب معني، فـال شارات بديهية من الالإفهذه . تطبق ذلك بالفعل

 بالنسـبة الحيويـةيجب أن تفوتك هذه الفرصة للقيام بأي عمل قد يكون شـديد 

 . لك لتحقيق حلم حياتك

  .املعالجة اليومية لتنظيم الفكر

. ًعندما تدرك متاما ما هو هدفك، فأنـت بـذلك تعـرف انـك تسـتحق هـذا الهـدف

ذلك بالفعل مع هذا الهدف، وهنا وعليك بالتايل أن تربط شعورك بأنك قد حققت 

 ولـيس مـن . يحني الوقت للبـدء يف املعالجـة اليوميـة للتنميـة الكاملـة لشخصـيتك
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ً ولكـن ميكـن اسـتخدامها أيضـا يف األهدافالرضوري أن ترتبط هذه املعالجة مع 

وفيام ييل الخطوات التي يجب . مر ميكن القيام به كل يومأوهذا . الحياة اليومية

  :تباعهاإ

 ما هو الصالح يف عاملي؟ 

ه عنـدما تسـتيقظ يف الصـباح هـو مـا هـو الصـالح فيـأن أول شئ تحتاج التفكري 

 الصـالحة والجيـدة التـي تواجهـهـا يف األشـياءون قامئـة بكـل َّد. والجيـد يف عاملـك

، واقـرأ هـذه القامئـة كـل صـباح وهـذا حيالهـاحياتك وتفضلها، وتشعر باالمتنان 

  .ًابيا مبجرد مغادرتك الفراشيوجه عقلك توجيها إيج

ًحساسـا إنعم بهذه الروح االيجابية فمن املحتمل أن يسـود تفكـريك تولكن أذا مل 

هذه هي الطريقة التي ينبنـي عليهـا املـخ والجسـم الـبرشي عنـد معظـم . ًسلبيا

 اسـتطعت توجيهـه إذاً يكـون تفكـريك سـلبيا إال أن، حيث من املـرجح األشخاص

ًتوجيها ايجابيا ً . 

. ذن، فعندما تستيقظ يف الصباح سوف تبدأ يف التفكري يف كل ما هو صالح وجيـدإ

 مثل قيامك بإجازة، أو أشياء ستقوم بعملها يف إليها نتطلع أشياءفقد توجد هناك 

، أطفالك، أو أي أصدقائك، أرستك املايض مع األسبوعهذا اليوم، أو ما قمت به يف 

 مجـرد األمـوروقد تكون هـذه . سعادةشئ أخر مثل عملك، قد يجعلك تشعر بال

 يف هـذا اليـوم نومك باالمتنان لتمتعك بالصحة وانك قد استيقظت من إحساسك

 . وأنت ال تشكو من أي شئ

 : بالفعلققته يف هدفك بكل طاقتك طوال اليوم واستمر وكأنك حفكر

ء  للمعالجة اليوميـة هـي أشـيااألويلن كل املوضوعات التي تناولتها يف الخطوة إ 

 نت وتشعر باالمتنان حيالها، وبالتايل فإن املشاعر التي تنتابك عند التفكري أ متلكها
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ومبجـرد " قـد حققـت هـدفك بالفعـل" ًمتاثل متاما الشعور بأنـك. شياءيف هذه األ

شياء التي متتلكها وتشعر باالمتنان حيالها، يصـبح يف تجربتك ملشاعر التفكري يف األ

ولة متـى تنتابـك مثـل هـذه االنفعـاالت أو املشـاعر  اآلن أن تـدرك بسـهإمكانك

 . املصاحبة ألهدافك

ي بعـض رت سـ.تتـذكر أهـدافكعلـك  التي ميكن أن تجاألشياءهناك كم هائل من 

يـل خ، ومـا عليـك إيل أن تـدير هـذا الت"متناه بالفعـلأهذا هو ما "شياء وتفكر األ

سـك يف مكـان وضـع نف. "قـد حققتهـا بالفعـل" حساس بأنـكألهدافك بجانب اإل

ويف كـل مـرة . خر، مثل رؤيتـي ملسـرت بـول ماكينـا وهـو عـيل املرسحالشخص اآل

تصادف فيها رؤية الكارت املدون عليه هدفك واملوجـود يف محفظتـك أو كيسـك 

 أو يف أي مكان أخر وضعته فيه، فكر يف هذا الهدف، واقرأه عدة مرات، جيبكأو 

خـرى التـى شـياء األوكـل األسرتخ وتخيل روعـة مشـاعرك عنـد تحقيـق هـدفك ا

 . سيقدمها لك ولحياتك بالتايل

 :فضل بقدر املستطاعخطط ليومك وأجعله األ

 والفعاليـة فأنـت تريـد يف كـل صـباح أن تخطـط ليومـك، األهميةنه أمر شديد إ

 االحـتامالت واللقـاءات    بقدر املسـتطاع، فكـر يف جميـعاألفضلوتتأكد  من أنه 

 .  السلبية أو السيئةاألشياءيف القادمة بدالً من التفكري 

 نشـاط أو الـذهاب إيل أي بـأيعليك أن تفعل ذلك كـل صـباح، وقبـل أن تقـوم 

يف اجتامع، تحقق من أن هذا الصـباح سـيكون أفضـل بقـدر املسـتطاع ستسـتمر 

 .  النتائجأفضلبحامس أكرب مع توقع الشعور 
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 مـا الـذي تحتاجـه  ولكـناألسلوبواآلن يجنح الكثريون إيل رصف النظر عن هذا 

 رائـع، أو بأسـلوب كل شـئ يسـري أن هو التفكري يف - حالأفضل يف بأنكللشعور 

 . التفكري يف أنه مضيعة للوقت وأن كل شئ سيؤول إيل ما هو أسوأ

ًإذا فكرت يف وقوع مكروه قبل حدوثه، فستعاين من مشاعر مختلفـة متامـا حتـى 

 أمر إنه. ب أن تتوقع أفضل النتائج يج.لة األويلهًوإن حاولت أن تبدو شجاعا للو

ً أمر متوقع أيضا ألن ما يضـمن ذلـك هـو أنـه مـن املعتـاد أن هغري مضمون ولكن

فضـل هـو توجـه مر سيسري إيل األفإن مجرد تفكريك بأن األ. مر لصالحكيتحول األ

 . ًيضاأهمية مر شديد األأ وهو -فعال

 املراجعة والتصحيح يف أخر اليوم 

قد تبـدو . ايش كل ليلة وأطفئ النور أبدا يف القيام بهذه الخطوةعندما أرقد يف فر

 . أيضاغريبة بعض الشئ ولكنها مدهشة 

ر لهـا النجـاح كـام َّ التـي مل يقـداألشياءراجع كل ما حدث خالل اليوم مبا يف ذلك 

 أشخاص رآهاذا إ قد تم تحقيقها بنجاح، وحتى األشياءن هذه أًكان متوقعا تخيل 

نعم أنه أمـر "، تخيل أنت وهم يقولون األمر ال، نحن ال يهمنا هذا : وقالواآخرون

 ، تخيل ذلـك. قليلةأسابيعسنتصل بك خالل "  أو تسمعهم يقولون،"رائع ومذهل

ذا كنـت يف اجـتامع مـا ورصحـت إ فعيل سبيل املثال، .تأخطأوصحح الوضع إذا 

تفعـل ذلـك، بشئ محبط للغاية تخيل االجتامع بدون كلامتك املحبطـة، وعنـدما 

 كرر ما قلته خمس أو ست مـرات، .ترغب يف تكرار العملية خمس أو ست مرات

ألـنـك ـسـتندهش عـنـدما ـتـرى أن ـهـذه االنفـعـاالت الـتـي ارتبـطـت بـهـذا الـحـدث 

 األسـلوب وبـالطبع سـوف يـؤثر ذلـك يف اليـوم التـايل ويف -ستختلف إيل حد كبري

 . الذي ستتبعه
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لـت تـراودك هـذه االنفعـاالت املحبطـة حـول عندما تبدأ يف اليوم التـايل، ومـا زا

 أو اجتامعك الذي انتهي نهاية فاشلة، فـإن ذلـك سـيؤثر إيل حـد األخريةمكاملتك 

 .  أو اجتامعك األول يف اليوم التايلاألويلكبري يف مكاملتك 

ـمـر ال ـيـرتبط مـبـا يـحـدث، ولـكـن مبعـنـي ـمـا يـحـدث، وبالـتـايل باالنفـعـاالت ن األإ

 . املرتبطة بهذا الحدث

مـا  حققـت أنني" بعض الشئ؟ ولتخدع عقلك بقولك يلتأذن، فاملشكلة، إذا تحا

، ولكنك تستخدم بعض اآلليات لخداع عقلك ولو إيل حد طفيف حتى "ليهإو أصب

 بالفعل هـذه الطريقـة عـدة تقد استخدمول. ًتصل إيل ما تريده حقا من الحياة

 . مرات

 طفيف، مع بعض املشاعر السلبية، ولكن تسـتطيع تغيـري ذلـك بإحباطقد تشعر 

ًكام أنك تستطيع، أحيانا، أن تقيض عـيل هـذه املشـاعر متامـا حتـى ال . إيل حد ما ً

 تقـل هـذه األحيـان، يف اليـوم التـايل ويف كثـري مـن األمـرتستطيع التفكري يف هذا 

 .  بكثريأفضلملشاعر السلبية وتصبح ا

 هو مـا ميكنـك هنان املهم إ... ًميكنك القيام بذلك ليالً، وأيضا بعد الحدث مبارشة

 . القيام به وليس ما يجب القيام به

جعلك تركـز عـيل تألنها .. ًدامئا ما تصنف ضمن الكلامت السيئة" يجب"ن كلمة إ

حسـاس إ ملعظم النـاس مرتبطـة بفكلمة يجب بالنسبة.. كل ما فشلت يف تحقيقه

 . ما بالذنب

إن مـا تسـتطيع " اسـتطيع"اسـتخدم كلمـة : لب" يجب"ال تستخدم كلمة إلذا يجب 

 فهـي -القيام به يدفعك إيل التفكري يف تكرار نفس العمـل ولكـن بأسـلوب مختلـف

كـان يجـب عـيل أن اقـول هـذا، كـان "إذا قلت . كلمة تدفعك إيل املزيد من الرتكيز

 ة، فكلها ق أن افعل ذلك، ولهذا السبب فشلت يف الحصول عيل هذه الصفيجب عيل
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ًكلامت لن تساعدك كثريا يف املستقبل، فإذا استطعت تغيري هـذه النغمـة لتكـون 

ً تشجيعا وحامسا لتصبح أكرث كنـت اسـتطيع القيـام بـذلك، كنـت أسـتطيع قـول "ً

مـرة أخـرى يف وبالتـايل سـوف يرسـخ يف عقلـك صـور لتكـرار هـذا العمـل " ذلك

 وأقوى، كام ستفكر مبزيد من الدقة حول ما سـتفعله يف أفضل بأسلوباملستقبل 

ه يف املـرة السـابقة والنتيجـة الغـري مخططـة التـي تـاملرة القادمـة بـدالً مـام فعل

والتي مـن املـرجح أنـك اعتقـدت أنهـا فاشـلة قبـل قراءتـك لهـذا . حصلت عليها

 . الكتاب
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 ادسالفصل الس

 ملخص لألهداف
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ًواآلن، نقدم ملخصا بسيطا عن الجزء األول ً . 

يجـب أن يكـون تصـور أو تخيـل هـذا . إن التكرار املستمر هو العـنرص األسـايس

ًالهدف محفورا يف عقلك متاما، مع التفكـري وكـأن هـذا الهـدف قـد تـم تحقيقـه " ً

 . وهو أمر يجب أن يكون مبثابة عادة" بالفعل

ذا الهدف كل يوم، كام يجـب أن تكتشـف أشـياء يف املحـيط يجب أن تفكر يف ه

الذي تعيش فيه، تراها كل يوم، وتلهمك وتدفعك إيل التفكري يف هـدفك وتـذكرك 

وسـوف " قـد حققتـه بالفعـل"تذكر هذا الهدف منذ لحظة تخيلك أنـك . ًبه دامئا

يجب أن تتعامل مع هـذه األحاسـيس . تالحظ بعض األحاسيس البسيطة بداخلك

سيطة التي تخربك بأنه من الرضوري أن تتحدث مـثالً مـع هـذا الشـخص، ومـا الب

يجـب أن . عليك إال أن تتصل بهذا الشخص، أو أن تذهب فقط إيل هـذا الحـدث

تتعامل مع هذه الوخزات أو األحاسيس التي تدفعك إيل عمل شـئ مـا بـدالً مـن 

اعيات هذا العرض، ألنك ال تدرك ما هي تد" ال، ليس أنا الذي يقوم بذلك: "القول

 . أو احتامالت تجنب هذا العمل

وبناء عيل ذلك ويف كثري من األحيان استطعت أن أتوافق مع هذه املشاعر بـرغم 

ًالشعور بعدم الراحة أحيانا، فقط من اجل الوصـول إيل نتيجـة رائعـة، ثـم اشـعر 

كد انه ماذا كان يحدث لو مل أقم بهذا العمل، من املؤ: "بالقلق بعد ذلك وأتساءل

 ".. كان من املستحيل  أن أحقق هذه النتيجة

ًوصل إيل أسامعي قريبا شئ ما، وأنـا متأكـد أنـه لـن يحـدث ألي شـخص يقـرأ هـذا 

فقد متت دعوة شخص ما عيل مناسـبتني سـتظهران عـيل شاشـة التليفزيـون . الكتاب

ولكـن ولكنه رفض، ألنه اعتقد أن ذلك قد يكون عمالً أخرق، أو أنه سيشعر بـالحرج، 

 يجب أن تختطف الفرص التي ترتاءى أمامك ويجب أن تتحرك . يا لها من فرصة رائعة
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ًحسنا، قد يكون األمر محرجا، ولكن هذا جزء مـن هـديف، بـل قـد يكـون : وتقول ً

 . ذلك هديف، قد يكون ذلك مجرد واقع يشوبه الحامس، نعم قد يكون ذلك

ذلك يجب أن نعري األمر اهتاممنـا، نحن ال نعرف متاما عدد الدوافع الحامسية، ول

 ولكـن إذا -وقد نلتقي بأشياء غري مريحة نعـم، قـد تكـون مزعجـة وغـري مريحـة

كانت أهدافك واضحة ميكنك أن تستخدم هـذا الحـامس باسـتمرار حتـى تحقـق 

 . هدفك

إذن، أنت يف حاجة إيل كل الحامس، كـام يجـب أن تحـدد توقعاتـك املسـتقبلية، 

 . فهو اإلحساس الحقيقي" نك قد حققت هدفك بالفعلا"بحيث تشعر بإحساس 

ـفـامزال يف " ـقـد حقـقـت ـهـدفك"ولـكـن ـبـرغم الـشـعور بـهـذا اإلحـسـاس وبأـنـك 

استطاعتك أن ترتاجع عن بعض األشياء التي تحتاج إليها، ولسـبب أو ألخـر، فهـي 

أشياء غري مريحة للغاية ملا تعكسه من مخاوف وهلع من أشياء معينة، وهذا مـا 

ه يف الجزء الثاين من هذا الكتاب وهو أن تصـبح يف أفضـل حـال بكـل مـا سنتناول

لديك من قوة وكيف تزيل كل العوائق التي تقف أمام أهدافك، وما الـذي تريـد 

 .تحقيقه يف حياتك
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 الجزء الثاين  

 كيف تصبح يف أفضل حال

  بكل ما لديك من قوة

 



92 



93 

 

 

 

 

 

 الفصل السابع

 تجاربككيف يتعامل العقل مع 
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ًكام ارشنا مسبقا، يوجد جـزء واع يف العقـل، يـتحكم يف تفكـريك املنطقـي السـائد 

ًوإدراكك الواع، وهذا الجزء الثاين أيضا هو الذي ميكنك من خالله أن تبدأ التفكري 

 . يف أنه شئ رائع للغاية أن تقوم بعمل شئ ما

ة مـن معنـي، إن الجزء األخر هو الالوعي، وهو جـزء مـدهش بكـل مـا يف الكلمـ

فأنت غري مسئول عن التفكري يف عملية التنفس، أو التفكري يف ضـخ الـدم إيل كـل 

رشايني جسمك أو رضبات قلبك، فكل ذلك يتم االهـتامم بـه ورعايتـه كـل ثانيـة 

 . وكل يوم

ًومن املؤسف، وجود أشياء كثرية أخـرى يقـوم بهـا الالوعـي تلقائيـا وأوتوماتيكيـا  ً

 مثـل اسـتدعاء مخاوفـك وهلعـك املـريض بطريقـة -قـةبدون أن تفكر فيهـا حقي

أوتوماتيكية وهي تخربك بأنـك ال تسـتطيع فعـل شـئ مـا عـيل سـبيل املثـال، يف 

 . موقف معني، وتعطيك هذا اإلحساس بالخوف أو االنفعال السلبي

آلـة تسـمح لـك + ًإين اعترب الالوعي دامئا مثل شئ ما فوق خط البرص، كالسـامء 

 . سجيل وإعادة دورة التسجيل مثل التليفزيونبالتوقف املؤقت وت

اآللة مثل الالوعي؟ فالشخص يف صـغره، إذا تعـرض + إذن، ملاذا اعتقد أن السامء 

لشئ ما مرتبط ببعض االنفعاالت، فإن العقل يقوم بتخزين ما حـدث مثـل فـيلم 

وهـو . سيناميئ قصـري ميكـن تشـغيله يف أي وقـت تشـعر أنـك يف موقـف مامثـل

 . االنفعاالت التي شعرت بها عند مرورك بالتجربة األصليةيعطيك نفس 

فعـيل سـبيل املثـال، إذا وضـع . إن كل فعل تقوم به يرتبط، يف الواقع، بانفعال ما

ًشخص ما، أو فرد من أفـراد أرسة مـا، أو أيـا كـان هـذا الشـخص، عنكبـوت عـيل 

د نفـس ًجسمك إلرهابك عندما كنت صغريا، فمن املرجح أنـه سـتنتابك فـيام بعـ

 . ًاملخاوف واالنفعاالت يف كل مرة تري فيها عنكبوتا
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فهو يستطيع أن يتعـرف . إن عقلك يرغب يف مساعدتك بقدر اإلمكان كمرشد آيل

ًعيل مشكلة ما ثم يضـعها عـيل جهـاز املرشـد اآليل، حتـى ال تسـتطيع مطلقـا أن 

لكـن وهو أمر جيد يف بعض النواحي، و. تشعر مرة أخري بالخوف من هذا الشئ

ًوبالتايل، ففي كل مرة يري فيها الشـخص عنكبوتـا، يعرتيـه .. ضار يف نواحي أخري

االنفعال والخوف املريض املرتبط بالحادثة األصـلية والتـي تـم تخزينهـا يف ذاكـرة 

 . املخ

.. يبدو األمر للمشاهد مثل الشعور الفوري بالهلع عند رؤيـة الشـخص لعنكبـوت

بـني ) املـيل ثانيـة(جزء مـن ألـف مـن الثانيـة  -ولكن هناك نافذة شديدة الصغر

وخالل هـذه النافـذة . الوقت الذي رأي فيه هذا العنكبوت وبني الشعور بالخوف

ًالصغرية من الزمن، يجري برنامجا صغريا، والذي نطلق عليـه اإلسـرتاتيجية، وهـي  ً

ـهـذه ـهـي . الطريـقـة الـتـي يـسـتجيب فيـهـا الـفـرد ـثـم ـيـترصف يف موـقـف مـعـني

وبالتايل، يدور يف الرأس فيلم قصري، ال يدركـه , ة للتعامل مع العنكبوتاإلسرتاتيجي

ًقد يري الشخص عنكبوتا يجري تجاهه، فيفر هاربا، أو . الجزء الواعي أو ال يدركه ً

ًيسمع شخصا ما يرصخ أو يبدو عليه الخوف، وهذا يعطيه إسرتاتيجية خاصة عن 

 . ًإعادة تدوير ما حدث مسبقاكيفية التعامل مع العنكبوت، أي أن األمر مجرد 

 عـنـدما تـبـدأ يف النـظـر إيل األـشـياء، ـفـإن ـهـذا املرـشـد اآليل ـقـد يـصـبح ـشـديد الفاـئـدة 

 وـمـن األمثـلـة الجـيـدة ـعـيل ذـلـك ـهـي قـيـادة الـسـيارة فعـنـدما تـبـدأ يف تعـلـم القـيـادة 

 عندما بـدأت يف تعلـم كيفيـة التغلـب عـيل الكثـري . فكل شئ موجود يف العقل الواعي

 وعليـك -شكالت مثل املرايـا، جهـاز التعشـيق، ونقـل  الحركـة، وعجلـة القيـادة من امل

ً جلست أتصـبب عرقـا وأنـا أفكـر يف درس القيـادة -استخدام كل هذه األشياء املتعددة

ًاألول حيث شعرت يف ذلك الوقت بأنني لـن أسـتطيع مطلقـا النجـاح يف الـدرس الثـاين 

 وفجـأة وجـدت نـفيس وأنـا أقـود السـيارة والثالث، ثم يف يوم ما خطـر ببـايل شـئ مـا

 هل الحظت أضواء اإلشارات املرورية، هل كانت حمـراء، : "وأذهب إيل املنزل وأنا أفكر
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؟ فأنت تري هنا أن املرشد اآليل قـد "أنا مل انظر إيل املنحنيات، هل نظرت بالفعل

لـق بشـأنها، لقد توليت اآلن لعبة القيـادة، ولـذلك ال تق: "تويل القيادة وهو يقول

ًسوف تجد شيئا أخر يجب أن تنتبه إليه يف إدراكك الواعي، ألين أتـويل القيـادة يف 

 . الالوعي

 : كيف تري العامل

إن الشئ اآلخر الذي يقوم به الالوعي هو التحكم يف منطقـة الراحـة عنـد ظهـور 

ـا،  ـداتنا، وقيمـن ـتحكم يف معتـق ـام ـي ـروب، ـك ـد الـه ـراك أو عـن ـا يف الـع ردود أفعالـن

ثقتنا يف قدراتنا، إن قيمنا هي أشـياء مثـل األمانـة، النزاهـة وقائدنا املحدودة، وع

. ًتحكم أيضـا يف إسـرتاتيجيتناتـوهـو . واالستقامة، الحب، التواصل، األمـن واألمـان

ًسنحاول أن نكتشف باختصار االسرتاتيجيات وأيضا األفالم القصرية أو الربامج التي 

ثلة العنكبوت والقيادة، وال يجب أن نـنيس بـالطبع تؤثر عيل املرشد اآليل، مثل أم

 ". خريطتنا عن العامل"

وهي متثل ما يعنيه العامل لنا وكيف نري أنفسـنا " خريطة عن العامل"ًلدينا جميعا 

ًيف هذا العامل، وهام أمران مختلفـان اختالفـا بسـيطا ًكـام أن هنـاك أيضـا بعـض .  ً

ًاألمور مختلفة اختالفا كبريا عـن أمورنـ وهـذا يـفرس قـدرة شخصـان عـيل . ا نحـنً

فعـيل سـبيل . ًالذهاب إيل نفس الحدث لكل واحد مـنهام منظـور مختلـف متامـا

املثال، قد يذهب صديقان إيل نفـس املهمـة وينتهيـان منهـا ولكـن واحـد مـنهام 

ال، إن جميـع : "، بيـنام يقـول األخـر"امل تر أن كل األشخاص كانوا ودوديـن"يقول 

 ".  هني وتعساء إيل أقيص حداألشخاص كانوا كري

ًإن الذي يحدث دوما يف هذه الحياة هو أننا ندرك ذاتيا واقعنا، ألن هناك أشـياء كثـرية  ً

 فالشـخص الخجـول . تظهر من خالل لغة جسدنا يتم توليدها عـيل مسـتوي الالوعـي
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يذهب إيل غرفة ويعتقد أنه لن يوجـد شـخص سـريغب يف الحـديث معـه، الكـل 

وهناك شخص أخر يفكر يف أشياء . بازدراء، وسينزوى يف ركن صغريسينظرون إليه 

ًحسنا أنهم ال يريدون أحدا يزعجهم، ومن الواضح أن هناك شـئ مـا : "أخري مثل ً

 ". يشغل بالهم، من األفضل  تركهم مبفردهم

إذا دخل أشخاص آخرون، يتمتعون بالثقة بالنفس، فهم ينظرون عـادة إيل أركـان 

. ًرسيعا مع اآلخرين، حتى عن بعد، ويخلقـون عـاملهم الخـاصالغرفة ويتواصلون 

إذن فأنت تري، أن األمر يعتمد عيل طريقة ترصفك يف بعض املواقف، ومـا الـذي 

سيدور يف خاطرك وسوف نستكشف ذلك فيام بعد، وخاصة عنـدما يـرتبط األمـر 

 باالشرتاك يف أحداث مهمة، أو اجتامعات أو بعض املواقف األخـرى وكيـف تفكـر

 . ًيف ذلك وترتبه مسبقا

وهـذا . ًإن تأثري توقعاتك سينعكس كثـريا عـيل مجريـات األمـور وكيفيـة مسـارها

صحيح، ألن كل ما ستفعله سيكون له رد رسيع من قبل اآلخرين بعد ثوان قليلـة 

ـلـيس ـمـن املطـلـوب مـنـك أن تتـفـوه بكلـمـة واـحـدة، فـهـم . ـمـن دخوـلـك املـكـان

ملخ املوجود منذ األزل والذي ال نعـرف عنـه يستجيبون من خالل هذا الجزء من ا

رمبا الحظـت ولـو لوهلـة عنـدما تقـف يف طـابور بالسـوبر . ًشيئا يف حقيقة األمر

ولكنـك . ماركت أن هناك أشخاص آخرون وراءك ويعرتيك إحساس غريب حيالـه

وكـل هـذا جـزء مـن . ال تعرف بالتأكيد ما هو، ولكن مجرد شعور غريب تجاهـه

 . وعيأسلوب تواصل الال

هذا يشبه قليالً ما أرشت إليه من قبل، عندما تناولت بعض األشياء التي تـدور يف 

 : فقد تقول أشياء مثل. أذهاننا



98 

هـذا أمـر مريـب، هـل لـدي عقـالن؟ . أنا أتخبط بني عقلني فيام يجب أن أفعلـه

من املحتمل أنك تردد ذلـك . "فهناك جزء مني يرغب يف ذلك وجزء أخر ال يرغب

 . أن اللغة التي تستخدمها تتولد بالوعي، وكثريا

ًمن الطبيعي، عندما تتحدث وتدير حوارا أو تقول شيئا ما، فإن الكلـامت تنطلـق  ً

. ًمن فمك بال وعي اعتامدا عيل االرتباط االنفعـايل والعـاطفي بالتجـارب األصـلية

وعندما تتدفق الكلامت ال تفكر عن وعي يف الكلمـة التاليـة التـي سـتلفظها مـن 

إن الكلامت تتدفق فقط، إنها تخرج مـن الفـم وجميعهـا مركبـة أو مبنيـة . مكف

 . بطريقة أوتوماتيكية

ون فكرة جيـدة عـن األفكـار واملعتقـدات التـي يقولهـا بعـض ّقد تستطيع أن تك

األشخاص، حتى انك نستطيع أن تحدد األشياء التـي لهـا تـأثري أكـرب علـيهم سـواء 

اء يهمسون بها ألنفسـهم عنـدما يـدور الكـالم كانت صور تدور يف خيالهم أو أشي

يف أذهانهم أو عندما يتحدثون إليك، ألنهم سيتحدثون إليـك باللغـة أو الكلـامت 

 . التي يستخدمونها

إذن، فإن خريطتك عن العامل، أو الطريقة التي تري بها العامل، ومشاركتك فيه قـد 

سـبب الـذي يجعـل ًتكون مختلفة متاما بالنسـبة ألشـخاص آخـرين، وهـذا هـو ال

ًكام يتولد لديك أيضا أحساس ما بـرأي اآلخـرين عنـك كفـرد يف . تجربتك مختلفة

 . إن كل شخص له خريطته الخاصة واملنفردة عن العامل. هذا العامل
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 اسرتاتيجيات
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100 

رث مـن حواسـك عند وقوع حدث مـا، فأنـت تشـعر بـه مـن خـالل حاسـة أو أكـ

الخمس، سواء هذا الحدث يرتبط بحاسة البرص أو السمع أو الشم أو التـذوق أو 

ثم يأيت بعد ذلك اإلحسـاس االنفعـايل . وهذا اإلحساس ينطلق إيل عقلك.. اللمس

. الذي يجعلك تقرر معني هذا الحدث بالنسبة لك وكيف يكون رد فعلـك حيالـه

 لـك ومل أقـل مـا هـو معنـي هـذا الحظ أنني قلت معني هـذا الحـدث بالنسـبة

 . الحدث

عادة أطلب من الجمهور، يف كثري مـن األحيـان، يف نهايـة كـل حـوار أو عـرض أن 

ثم أبدأ بعـد . يطرح أسئلته حول كل ما قلته، وعادة ما تكون النتيجة سكوت تام

ذلك يف أن ارشح للجمهور أنني قـد اقتنـع بحقيقـة عـدم وجـود أسـئلة تسـتحق 

عني هذا أن الجمهور مل يعجبه حـديثي، وبالتـايل، ال يرغـب يف الطرح ولكن قد ي

أو ميكـن القـول بـأن هـذا . االشرتاك معـي وال يسـتطيع االنتظـار ملغـادرة املكـان

ًالصمت يعني أنني قدمت عرضا جيدا يف رشح األشياء وغطيـت جميـع الجوانـب  ً

ن أي مـن إ. ومل يجد أحد رضورة لطرح أسئلة ال جواب لها عن كل ما ادرسه لهـم

ًهذه املعاين التي اخرتتها ال تفصح كثـريا عـن معتقـدايت وال توضـح أيضـا كـل مـا  ً

أتحمله من مشاعر يف بعض األوقات وهل مـن املحتمـل أن القـي محـارضة مـرة 

 . أخري أم ال

 أنت تسري يف اتجاه مكـان عملـك وتـري عمـيالً يتجـه -فكر يف هذا املوقف التايل

هل تعتقد أنه ال يحبك أو يتظاهر .  ولكنه يتجاهلكإليك، فتبتسم وتقول له أهالً

بأنه مل يرك؟ أو أنك تفرتض أنه مل يتعرف عليك أو يسمعك؟ ولكن قد يرجع األمر 

 . ًيف النهاية إيل أنه قد تلقي للتو أخبارا مزعجة أو أن عقله مشغول بشئ أخر

 أو رؤيـة هنا سرني كيف ميكننا إدارة خرباتنا اليومية، مثل وقوع حـدث خـارجي،

عنكـبـوت أو التفـكـري يف إـجـراء مكاـملـة ـعـابرة، ـثـم نـقـوم مبعالـجـة املعلوـمـات أو 

 . ًالحدث طبقا ملا ييل
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 . معتقداتنا وقيمنا* 

 خرباتنا حتى يومنا هذا * 

 افرتضاتنا حول املستقبل،* 

 . خريطتنا عن العامل* 

دث األصـيل إن كل ذلك يخلق ما نطلق عليه متثيلنا الخارجي، أي كيف نقدم الح

 .أو نعيد تقدميه ألنفسنا. املوجود داخل عقولنا

ًيجب أن تتخيل أي شئ قبل القيام بأي عمل وهو أمر يحدث رسيعا بـالطبع، وال 

فـعـيل ـسـبيل املـثـال، إذا كـنـت . ًتـسـتطيع أن تلحـظـه دامـئـا ـعـيل مـسـتوى اـلـوعي

يارتك تستطيع قيادة السيارة فإن الطريقة الوحيدة ملعرفـة طريـق العـودة إيل سـ

هو تصويرها يف عقلك وهو أمر يجب أن تقوم بـه فأنـت ال تعـرف بالفعـل أيـن 

 . هي

فاألمر يحتاج إيل تدريب كمالحظة نوع التطـورات . إن الكثريين ال يؤمنون  بذلك

التي يخزنها عقلك واألشياء التي تدور يف تفكـريك االنفعـايل قبـل أن ينتابـك هـذا 

 إن عرضـك الـداخيل .ا إذا وجد ليك تقوم بهالشعور باالنفعال الذي يحدد فعل م

ًـيـتحكم يف أفـكـارك وـكـام عرفـنـا مـسـبقا، ـفـإن أفـكـارك ـهـي الـتـي تخـلـق حالـتـك 

 إن هـذه األفكـار .االنفعالية، ونوعية أفعالك، والنتائج واملحصالت التي تصل إليها

 ". إسرتاتيجية الفكر"عبارة عن عنقود من األشياء الذى يطلق عليه 

ية عبارة عن عنقود من األفكار املكونة مـن صـور تتخيلهـا أو تعيـد إن اإلسرتاتيج

تذكرها، وأشـياء قالهـا اآلخـرون، أو قلناهـا ألنفسـنا، مشـاعر تنتابنـا أو نتـذكرها، 

وبعض هذه األمـور ميكـن أن . روائح نحسها أو نتذكرها أو حتى ذكريات نتذوقها

 لكن نحن نحتـاج إيل إبطائهـا و. ًينبع من اإلدراك الواعي ألنها متر يف العقل رسيعا
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إن اليشء الوحيـد الـذي . حتى تبدأ يف مالحظة هذه األشياء التي تـدور يف عقلـك

أمتني أن تستخلصه من ذلك انه مبجرد أن يتفتح وعيـك وإدراكـك لكيفيـة نجـاح 

ذلك وقد وجهت كـل هـذه األدوات واألفكـار تجاهـك وسـوف تبـدأ يف مالحظـة 

 .  انفعاالت وأحاسيس سيئة خالل أحد املواقفاملزيد وخاصة عندما تعرتيك

حسـاس بالسـلبية اسـأل إيف املرة التالية التي سـرتاقب نفسـك فيهـا وقـد غمـرك 

نفسك ما الذي كان يدور يف خاطرك ومن الذي جعلـك تشـعر بهـذا كلـام كـررت 

وهنـا تسـتطيع أن . ذلك وكلام مترست كلام زادت قدرتك يف تسـهيل سـري األمـور

 الصور التي تلتقطها واألشـياء التـي ترددهـا بـداخلك وتسـتطيع أن تبدأ يف إدراك

حـدي هـذه الصـور مجـرد إوقـد تكـون . تبدأ يف إبطائها وإدراك ما يجري بعقلك

 وأشـياء ،" لن تستطيع تحقيـق الكثـري يف حياتـك:ذكري ألحد املدرسني وهو يقول

رفـة أو وعـي ومن املعروف أن الوالدين أو املدرسني قد غرسوا بـدون مع. مامثلة

 . بعض األشياء داخل عقلك

 يفيـقويف الواقع إن أحد االخرتاعـات األكـرث حداثـة، يظهـر بكـل وضـوح عنـدما 

املريض بعد إجراء عملية ما، وبعد فقدانهم الـوعي تحـت تـأثري التخـدير، فـإنهم 

فعندما يقول الجراح . يستطيعون نقل كل كلمة قالها الجراح أثناء إجرائه العملية

 ". ال أعتقد أنه سيصمد ألكرث من ستة أشهر، لقد فعلنا كل ما بوسعنا"ثل شئ ما م

ففي هذه اللحظة تنغرس هذه الكلامت يف العقل البـاطن للمـريض، ويحـدد مـا 

ولذلك يجب أن تكون شديد الحرص يف لغتـك وكلامتـك . الذي سيحدث فيام بعد

 . وما تقوله لنفسك ولآلخرين

ًرا وأفالما يف رؤوسنا عندما نتخيل أو نفكـر يف شـئ إن ما يحدث، إذن، أننا نخلق صو ً

 فإذا فكرنا يف شئ ما سنقوم بأدائه أو نتذكر بعض الكلامت التي تفوه بها شخص . ما
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ًأخر، أو نتذكر رائحة ما أو مذاق ما فإن واحدا أو أكرث من هذه األحاسيس ميكـن أن 

إن . خليـة إسـرتاتيجيتيكيسود، وبالتايل نطلق عيل هذه املجموعة من العـروض الدا

أحد األمور املعروفة حول تأثري الروائح يف إشـعال العواطـف واالنفعـاالت قـد تبـدو 

واضحة عند ذهاب الخريجني الكبار إيل مبني مدريس حيث ميتلكهم هذا اإلحسـاس 

وعـادة مـا تكـون رائحـة . ًالذي مياثل كثريا إحساسهم عندما كانوا طلبه يف مدارسهم

ن إ. هي التي تثري الكثري من األشـخاص بـرغم عـدم إدراكهـم لـذلكدهان األرضيات 

حاسة الشم، من بني كل الحواس تذهب مبارشة إيل الجزء االنفعـايل والعـاطفي مـن 

نها أرسع الحواس يف توليد العاطفة واألحاسيس ألنها ال إ. املخ مام يولد هذه املشاعر

رشحات للمعتقدات وآليات إن أي شئ أخر مير من خالل م. متر بأي مرشحات أخري

ًأخرى قبل ظهور هـذه االنفعـاالت الناتجـة، ولكـن هـذا ال يحـدث مطلقـا بالنسـبة 

 .لحاسة الشم

ًواآلن فإن واحدا أو أكرث من هذه العروض الداخلية سـوف يبـزغ ويتبـع سلسـلة 

 . متعاقبة، وقد يتوايل يف حالة الخوف املرىض من رؤية العنكبوت

 )             حدث خارجي:      (رؤية العنكبوت 

 : ذن قد تكونإإن إسرتاتجيتهم 

 . خلق صورة من العقل أو استعادة صورة لعنكبوت مغطي بالشعر يجري تجاهه

 : ثم بعد ذلك

 . نه عنكبوتإياريب، : سامعهم وهم يهمهمون

 : ثم بعد ذلك
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 الشعور بإحساس مرعب 

 : ثم بعد ذلك

 ! ًرعب شديد والخروج من الغرفة صارخا 

 : هذه هي اإلسرتاتيجية

واآلن، إن إسرتاتيجية شخص آخر يف التعامل مع نفس الحالة الخارجية قـد تكـون 

 : ًمختلفة متاما، فقد تكون كاآليت

 ) حدث خارجي(رؤية عنكبوت 

 : ثم بعد ذلك

 ". ال أدوس عليهأأنظر، أنه عنكبوت، من األفضل "يقولون ألنفسهم 

 : ثم بعد ذلك

 . عه يف إناء زجاجي ويف مكان أمن خارج الغرفةالتقط العنكبوت وض

ًقد يبدو ذلك غريبا لبعض األشخاص الذين يعانون من رهـاب العنكبـوت، ولكنـه 

ًفهي نتائج مختلفـة متامـا ولكـن لـنفس . إسرتاتيجية للعديد من الناس إيل حد ما

ًالـحـدث اـعـتامدا ـعـيل كيفـيـة تفـكـري ـكـل ـمـن يهـمـه األـمـر ـحـول ـهـذا اآلـمـر أو 

 .يجيتيهم عند التعامل مع العنكبوتإسرتات

 . إن إسرتاتيجيتيك يف مضمون مفرتض هي كيف تعمل ما يجب أن تعمله

. ميكنك الجلوس وتحليل إسرتاتيجيتيك مثل، ملاذا ال ترغب يف االنفعال بشخص مـا

 وقد يرجع ذلك إيل انـك تعتقـد أنـك قـد تعوقـه، أو أنـه ال يرغـب يف معرفـة أي 
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ً أنك قـد تكـون مزعجـا يف بعـض األحيـان، ورمبـا تتصـور شخص عنك، وقد تعتقد

ولكـن " ًأنه حقا مـزعج: "الشخص اآلخر عيل الطرف الثاين من الهاتف وهو يقول

مهام كانت طبيعة إسرتاتيجيتك، فإن السبب يف إنـك رفضـت إجـراء املكاملـة هـو 

فأنت تخلق صورة ما، وتقول شئ ما، ثم تخلق صـورة أخـري ثـم . طريقة التفكري

وهـو سلسـلتك " تركيبـة إسـرتاتيجيتيك"نتابك هذه املشاعر، وهو ما نطلق عليه ت

إن هذا الرتتيب من املشاعر والصور، واألصوات الـخ، هـو مجـرد مثـال، . املتعاقبة

ًفنحن جميعا مختلفون ونقوم بوضع ترتيـب معـني لهـذه العنـارص وأن العنـارص 

 املعلوـمـات، وميـكـن أن املتـضـمنة تـقـوم ـعـيل أـسـاس أـسـلوبنا ـكـأفراد يف معالـجـة

 . تختلف وتتنوع من موقف ألخر

إن هذا املثال يف املضمون الخاص بإجراء مكاملة هاتفية، ولكن ال يشبه التسلسـل 

املتعاقب ملخاوف أخـري قـد تعـاين منهـا مثـل الخـوف مـن تقـديم العـروض أو 

قد تختلف االسرتاتيجيات وقـد تختلـف طـرق الرتكيـب، . الخوف من أي شئ أخر

لك فمن سوء الحظ، إنك ال تفهم هذه الرتكيبة واإلجابة عيل كل شئ ولكن ما ولذ

تحصل عليه بالفعل هـو إسـرتاتيجيتك يف مضـمون افـرتايض أو منحـي يف حياتـك 

كام أن لديك بالطبع، اسـرتاتيجيات تفويضـية، . والتي تخربك كيف تفعل ما تفعله

ممكن أن تستخدمها يف ًتساعدك حقا يف تقديم أفضل ما لديك من قدرات حالية 

 وهذا يعني أنـك تسـتطيع -الحظ أنني قلت قدراتك الحالية. العديد من املواقف

وإذا كنت قد قلت فقط أفضل قدراتك فهـذا . تنمية وتطوير قدراتك يف املستقبل

ًقد يوحي لك بأنك لن تستطيع مطلقـا أن تتحسـن أو تتغـري، وهـذا يؤكـد مـدي 

فهي تفرض االنطباعات عيل عقولنا التـي . دمهاأهمية اللغة والكلامت التي نستخ

 . تخلق مشاعرنا وتختزن كخربات تؤثر فينا يف مناسبات أخرى
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أن مدي الفعالية يف القيام بأي شئ يعتمـد عـيل اإلسـرتاتيجية التـي تتبعهـا قبـل 

لحظات فقط مام نفعله، حتى إذا تدخلت يف إسرتاتيجية شخص أخر فهذا يعنـي 

 . عه يف مأزقأنك قد تستطيع أن تض

ًإن البهلوان الذي كان يسـري عـيل الحبـل املشـدود ومل يسـتخدم الشـبكة مطلقـا 

وعـيل مـدي السـنني . ذاعت أخباره يف جميع النرشات اإلخبارية منذ عـدة أعـوام

الطويلة التي مارس فيها هذه اللعبـة مل يسـقط ولـو مـرة واحـدة ثـم ذهـب إيل 

 واألمـان برضورة وجـود شـبكة، مكان أخر طالب فيه النـاس،  مـن أجـل الصـحة

وعـيل األرجـح، فهـو كـان يـري نفسـه يف . ولكن سقط ألول مرة لوجـود الشـبكة

السابق وهو ينزلق إيل الطـرف األخـر مـن الحبـل، ولكـن موضـوع وجـود شـبكة 

ورؤيته لها دفعه إيل التفكري يف السقوط وتخيل كيف ميكن أن يكون عليـه األمـر 

 . إذا سقط

تك يف مضمون افـرتايض تتمثـل يف كيفيـة أن تقـوم مبـا تفعلـه أذن، فإن إسرتاتيجي

 . اآلن

ًفيام يـيل إسـرتاتيجيتان يجـب إتبـاعهام يوميـا وأحـب أن أتحـدث عـن مسـاعدة 

 . ًاآلخرين يف فهم ومالحظة اسرتاتيجياتهم متاما

 أويل ـهـذه االـسـرتاتيجيات يف جلـسـة Richard Bundlerذـكـر ريتـشـارد باـنـدلر 

دة سنوات عنـد محـاولتي فهـم كيـف اسـتطعت تحقيـق تدريب حرضتها منذ ع

 . النجاح الذي وصلت إليه

يف احد املطاعم، كان لدي كل فرد منا إسرتاتيجية ألن يقـرر مـا يريـده مـن قامئـة 

ًإن األمر أكرث تعقيدا عند الخروج مع مجموعة من األصدقاء ألننا نجلس .. الطعام

ة طعام، وبنـاء عـيل إسـرتاتيجية كـل ًجميعا حول املائدة، وكل واحد منا لديه قامئ

 . فرد، نقرر ما نريد أن نتناوله
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إن إسرتاتيجية زوجتي هي مراجعـة قامئـة الحلويـات أوالً ثـم تبـدأ بعـد ذلـك يف 

 . مراجعة قامئة أطباق الطعام األساسية

وعندما تبدأ بقامئة الحلوى، فقد تراجعها بأسلوب التسلسـل أو تفحصـها بـتمعن 

ًكون ناقصا أو قد تقـرأ السـطر األول فقـط مـن كـل صـنف يف ًبحثا عن شئ قد ي

القامئة، مثل جاتوه الشيكوالته، وقد ترسم صورة لذلك يف عقلها وهي تتخيـل مـا 

 : قد يصبح عليه الحال بعد ذلك ثم تفكر

 " نعم سأستمر بعد ذلك يف استكامل ما قمت به"

ام ، فقد يبدأ اآلخـرون إن الجميع لديه إسرتاتيجية، وطريقة معينة يف تناول الطع

إنـه أمـر شـديد . يف اختيار الطبق األول ثم يختـارون بعـد ذلـك الطبـق األسـايس

التعقيد يف الوصول إيل هذا القرار ألنه يجب أن تفحص كـل هـذه الخطـوات ألن 

هناك بعض األشخاص، مثيل عيل سبيل املثال، يبدءون بالطبق األسايس ويراجعون 

األطبـاق التـي تحتـوى عـيل أسـامك ثـم يرفضـون كـل أوالً القامئة ويرفضون كـل 

وبعـد أن أبـدأ يف البحـث بـني . الوجبات التي قد تبدو يف شـكل أحـد الحيوانـات

االحتامالت األخرى مثل رشائح اللحم، سوف أتخيل صورة لرشيحة من اللحم ثـم 

أفكر يف الشكل الذي ميكن أن تبدو عليه، وما هـو مـذاقها، فأنـا أفعـل ذلـك ثـم 

 . حتى أصل إيل قرار مااستمر 

إن ما يحدث هو أن اللحظة تحني وخاصة إذا كنت األول، ثم تقول أنا أعـرف مـا 

 سأتناوله ثم تلتفت للشخص الذي يليك وتقول ما هي األطباق التي ستتناولها؟ 

 " أنا سأتناول السمك"فريد عليك 

 رة  أخـرى ثـم عليـك أن تبـدأ مـن األول مـ. ًأنا كنت سأتناول السمك أيضـا: فتقول

ألنك ال تريد أن تفوت فرصة تناول السمك وقد تناوله اآلخرين، ويبـدو أنـه طيـب 

 املذاق، ولكن إذا بدأت يف التغيري، فام عليك إال أن تعيد تقييم كل شئ مـرة أخـري 
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وليس فقط األطباق الرئيسـية ولكـن مـن املحتمـل التفكـري يف املقـبالت وأطبـاق 

 . تناول األطباق األساسية الجديدةالحلوى ألنهم قد ال يقبلون 

ولهذا السبب قلت أن هذا األمر شـديد التعقيـد، ففـي مـرة تاليـة، أنـت جـالس 

 : ًمتفحصا قامئة الطعام لتقرر ما هو الطعام الذي ستتناوله، وكل ما تقوله لنفسك

؟ هل تقوم بتصـوير األشـياء؟ هـل هنـاك شـئ مـا يخطـر "كيف ميكنني أن أقرر"

  مذاق كل صنف من هذه األكالت؟ ببالك؟ هل تتخيل

واآلن وبعد أن أرشت إيل ذلك، ستصبح أكرث إدراكا لألشياء التـي تحـدث بأسـلوب 

ًطبيعي كمرشدك اآليل والتي تخرج تلقائيا من إدراكك الواعي برسعة كبرية حتـى 

 . انك ال تستطيع أن تدرك أنك تقوم بهذا الفعل معظم الوقت

 يعاين من الرهاب املريض من العنكبوت، فكلـام إن هذا األمر يشبه الشخص الذي

فهو ال يفكر يف اإلسـرتاتيجية الصـغرية التـي . رأي العنكبوت أصابه نوبة من الهلع

 . تجري داخل رأسه والتي تخلق مشاعر الخوف عيل مستوي الالوعي

نحن نندفع يف حياتنا، هنا وهناك ويف كل مكان ونري الناس وهم يرددون قـائلني 

هـذا هـو . ولكنك ال تفعل ذلك، بل يجب أن تهدأ قلـيالً" تبطئ خطاكيجب أن "

. ما يجب أن تفعله ألنه يف حالة هدوءك فإن آلية عقلك البـاطن تبـدأ يف الحركـة

وعندما متتلكك االنفعاالت، وتبـدأ يف توليـد الشـعور بـالهلع، والقلـق أو الخـوف 

ءك عيل قيد الحيـاة ولكن املخ يرغب يف حاميتك والحفاظ عيل قوته من أجل بقا

 . يف املواقف املعلقة الذي يعتقد انك عيل وشك مواجهتها

وال تسـتطيع أن تفكـر . عندما ال تشعر بالهدوء، فإنـك تقتطـع بـذلك مـن قـدراتك

ًتفكريا سليام وال أن تري ما ميكنك أن تفعله مستقبالً إن كل هذه اإلشارات توضـح . ً

  وكل ما تحتاج إليـه هـو الـتحيل لك أنك دفعت بنفسك داخل حلقة من التشويش
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بالهدوء فلن تستطيع أن تنمـي إمكاناتـك إيل أقيص حـد إال إذا تحليـت بالهـدوء 

. ورباطة الجأش وبالتايل تطوير مهاراتـك ومعرفتـك بكيفيـة التعامـل مـع األشـياء

ومهام وصل حد اإلحباط الذي ستشعر .. فاألمر يشبه عدم تذكرك السم شخص ما

 عيل الجواب الصحيح إال إذا هدأت وبدأت يف التفكري يف شـئ به فإنك لن تحصل

 .  فعندما تهدأ ستجد كل الحلول يف متناولك-آخر

. السري أو امليش هو أمر كالسييك منطـي... وبالتايل يجب العودة إيل االسرتاتيجيات

فعندما تسري يف شـارع مـزدحم تجـد بعـض النـاس لـديهم إسـرتاتيجية جيـدة يف 

عندما تنظر إليهم، فإنهم يسريون يف خط مستقيم ويتفرقون كـام و. طريقة السري

وكـل شـخص يحـاول االبتعـاد عـن طـريقهم وهـم . يتفرق فرعـي البحـر األحمـر

بيـنام تجـد آخـرون ينـدفعون تجـاه . فهـم يسـريون فقـط. يطوفـون يف الشـوارع

" تفضـل أنـت، ال يجـب أن تتفضـل أنـت"وعـادة مـا تجـدهم يقولـون . اآلخرين

.  األمر بالسري يف نفس االتجاه برغم محاولتهم تفادي بعضهم الـبعضوينتهي بهم

ن ما يحدث إذن هو أن كالً الجـانبني لـديهام نفـس اإلسـرتاتيجية، عنـد مواجهـة إ

وقد يحـدث ذلـك . شخص ما من الجانب األخر فهم يتحركون تجاه الجانب األخر

ران يف إدارة عدة مـرات وينتهـي األمـر إيل نـوع مـن الـرفض ألن الجـانبني يسـتم

 . ًوإعادة إدارة نفس اإلسرتاتيجية للتحرك جانبا

ًودامئا يوجد شـخص واحـد ينـدفع  ويصـطدم بـاآلخرين ألنـه يطبـق إسـرتاتيجية 

 . خاطئة

وهم عادة ما يسريون إيل األمام وهم يقولـون شـئ مـا ألنفسـهم ويـدور يف خـاطرهم 

يجـب .  عدد كبري من الناسهناك: ًأو قد يقولون أيضا" يجب أال اصطدم بالناس: "مثل

 ولكن الرتكيز عادة ما يكون عيل الناس، ومثل البهلـوان : أن أتجنب االصطدام باآلخرين
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الذي يسري عيل الحبل املشدود والذي سقط من فوق الحبـل، فمهـام بـذلت مـن 

جهد سوف تنجـذب تجـاه النـاس أثنـاء سـريك، طاملـا كـان تفكـريك ينصـب عـيل 

 ". تجنب اآلخرين"

ـديهم إن ا ـوارع ـل ـون الـش ـة ويجوـب ـاكن مزدحـم ـريون يف أـم ـذين يـس ـخاص اـل ألـش

إسرتاتيجية تجعلهم يركزون عيل الثغرات واملسافات حول الناس بدالً مـن الرتكيـز 

عيل األشخاص أنفسهم وعندما يركزون عيل الثغرات مهام كان صـغرها ويتجهـون 

كـون قلـيالً يف معظـم مبارشة إليها، فإن األشخاص القادمني من االتجاه اآلخر يتحر

 . األوقات حتى يتيحوا لهم فرصة املرور خالل هذه الثغرة

يجب أن تتذكر، يف حياتك اليومية، رضورة عدم التفكري يف األشياء التـي ال ترغـب 

 . فيها بل يجب أن تفكر يف شكل األشياء التي تريدها أو التي تبحث عنها

. تنجذب إىل كـل شـئ ال تريـدهإذا فكرت فيام ال ترغب فيه، فمن املرجح أنك سـ

ومن األفضل ! سيبدأ يف التفكري يف مشاعر الخوف" ال تخف"وإذا قلت لشخص ما 

 . أن تطلب منهم االلتزام بالهدوء، وما عليك إال أن تفكر يف النتائج

 : تطوير إسرتاتيجية جديدة

هناك بحث يشري إيل أنه يف حالة تطوير عادة ما يجـب أن تقـوم بعمـل شـئ مـا 

ً يوما متتالية، وبعدها تسـتطيع أن تـزرع داخلـك عـادة 32 إيل 28ة تزيد عن ملد

إذا كنت تتعلم مهارة جديدة أو تقوم بعمل شئ مختلـف مثـل مامرسـة . جديدة

رياضة التنس، عيل سبيل املثال، فيجب أن متـارس هـذه الرياضـة ملـا يقـرب مـن 

وبالتـايل خمسني مرة يف املتوسـط حتـى تكتسـب مسـتوي معقـول مـن الكفـاءة 

 . اللعب عيل مستوي جيد
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إن املحاوالت التي تستطيع أن يتحملها الكبار ال تزيد عـن عرشة محـاوالت إن مل 

فـنحن . يكن أقل، عند القيام بعمل جديد، وهذا ميثل الجـزء األكـرب مـن املشـكلة

ككبار يف السن ال نستخدم إسرتاتيجية أطفال عند االهتامم بالنتائج التي نحققهـا، 

يم أسـاليبنا، والتأكـد مـن أن ذلـك سيحسـن مـن نتائجنـا أو يجعلهـا أسـوأ، وتنظ

ًوبالتايل ننظم أمورنـا طبقـا لـذلك، وذلـك باالسـتمرار يف املواجهـة والتعـديل ثـم 

هذا ما فعله اديسون عنـد اكتشـافه . املراجعة والتعديل حتى نصل إيل ما نبتغيه

حاولة، أو مـا يشـبه ذلـك،  م10.000املصباح الكهربائيني فقد جرب ما يقرب من 

امل يزعجـك : قبل أن ينجح يف تشغيل املصباح الكهربايئ، وأصبح الناس يقولون لـه

 مرة حتى نجاحك يف املرة األخرية يف تشغيل  املصباح الكهربايئ؟ 10.000فشلك 

طريقـة 10.000 مرة، بل اكتشـفت 10.000كان رد أديسون عيل ذلك أنا مل أفشل 

. يئ يفشل يف العمل، حتى وصلت إيل النجاح يف نهاية األمـرتجعل املصباح الكهربا

ًففي كل مرة أصبح فيها أكرث قربا، كان إميانـه أقـوي بأنـه قـد أصـبح أكـرث قربـا ً ..

وبالطبع ظهرت ثقة أديسون هذه بأشكال متنوعة خالل هذه السنوات ملا يقـرب 

ر تكمـن يف من ألف مرة، وخمسة آالف مرة، وعرشة آالف مرة، ولكن حقيقة األم

 . أن املبدأ نفسه هو احد الجوانب األساسية للنجاح والتعلم

 : نه تدريب سهل للغايةصغري، ميكن أن تقوم به يف عقلك، افيام ييل تدريب 

 ما هو لون باب شقتك؟ 

إذا فكرت فيام هو لون باب شقتك، فإن الطريقة الوحيدة التي تسـتطيع أن تجيـب 

 واآلن إذا اعتقدت أنك مل تلـتقط. صورة له يف عقلكبها عيل هذا السؤال هو التقاط 
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صورة له فهذا يرجع فقط إيل أن الصورة تدور برسعة كبرية وأنـت مل تـدرك ذلـك 

 . بعد

وبالتايل فهناك سؤال جيد يساعدك عيل أن تبطئ من رسعة دوران الصـورة حتـى 

 :ميكن أن تالحظها وهو

  اليمني؟ كيف يتم فتح الباب، هل يفتح تجاه الشامل أم

وللجواب عيل هذا السؤال يجب أن تحـتفظ بصـورة يف عقلـك لهـذا البـاب ملـدة 

 . أطول حتى تستطيع اإلجابة ويكون لديك فرصة اكرب لرؤيته أو تصوره

وكل ما سيفعلونه . هناك بعض األشخاص لديهم قدرة هائلة عيل التصور والتخيل

ح البـاب عـن طريـق تخيـل هو استخدام أيديهم ملعرفة إيل أي من الجـانبني يفـت

أن أتذكر دامئا هـذا املثـال الخـاص بـأي جـاين يفـتح . أنهم يفتحون الباب بالفعل

ففي أحدي املرات كنت أتحدث بكل طالقـة يف احـد املـؤمترات وسـألت .. بالباب

املشرتكني التفكري يف أبوابهم وهل يتم فتحها تجاه اليمني أو الشامل، حتى ميكنهم 

وارتفعت يد أحد الحارضين وسألته عام يريد فرد .  أذهانهمرؤية صورة للباب يف

ًهل تعني بناحية فتح الباب، إذا كنت داخـل  املنـزل أم خارجـه؟ أحيانـا ال : قائالً

ًوبالطبع، كان األمر ثانويا والجـواب . تستطيع أن تتنبأ مبا سيلقيه الناس يف وجهك

ة املعالجة أو الصور التي ولكن األمر هو أن مالحظة طريق. غري مهم عيل اإلطالق

 . تراود خاطرك كانت هي الجانب املهم

إن هذه الصور ترتاكم يف عقولنا ولكن الحصول عيل منظور خاص وترتيب الصـور 

التي تعكس عقولنا مقدما حتى ميكننا أن نحسـن باملكـان الـذي ميكـن ان تكـون 

 .فيه هذه الصور



113 

ع أصـدقائه يف أجـازة وامضـوا فاألمر مياثل ما قد يقوله شخص ما حول ذهابـه مـ

 إن مـا يفعلونـه يف هـذه بـةوقتا رائعا ثـم أشـاروا بأيـديهم لتوضـيح حجـم الوج

ًالنقطة هو إخبارك بأنهم صورا هذا الطعام مع ارتباط جيد يف هذه اللحظـة مـع 

لقد خلقوا مريس حيـزي ليشء مـا " املريس الحيزي"هذا الحيز وهو ما نطلق عليه 

 .أو شعروا بارتياح تجاههبالعقل أحبوا بالفعل 

 .نحن جميعا نخزن صورنا وتخيالتنا يف حيز منظورنا

إذا كان عيل أن اطلب منك التفكري يف أشخاص تحبهم وتتصـورهم ثـم التفكـري يف 

أشخاص ال تحبهم ثم تقوم بتصويرهم ستجد بعـض االخـتالف يف طريقـة تركيـب 

 .الصور

ًم ال اعـتامدا عـيل املحتـوي إن عقلك ال يعرف حقا إذا كنت تحب هـذه الصـور أ

والذي يعتمد بالتايل . فقط ولكن الطريقة ملعرفة ذلك هي أسلوب تخزينه للصور

إن هـذا األمـر . عيل األحاسيس واالنفعاالت التي شعرت بها عند تخـزين الصـورة

ًيكون بعيدا إيل حد ما عـن مجـال هـذا الكتـاب ولكـن هنـاك بعـض النـاس قـد 

هم والذين يكرهونهم عيل ميينهم وقـد يكونـوا يف يضعون من يحبونهم عيل شامل

نفس املركز ولكن واحد منهم قد يكون له لون محدد وآخـر قـد يكـون ابـيض أو 

 . اسود أو أجعد أو قاس أو ذكر

ًوقد يبدو ذلك غريبا للناس يف هـذه اللحظـة ولكـن إذا بـدأت يف تعقـب صـورك 

فهـذه . واقعهم املختلفةوالحظت ما تبدو عليه األشياء فسوف تالحظ تركيبهم وم

 .هي الطريقة التي يتقبلها العقل

   : اسرتاتيجيات تفويضك

           ما هي إسرتاتيجيتك الحالية يف احدي مجاالت حياتك التـي تـود أن تكـون أفضـل

 أو أكرث فاعلية؟
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ما رأيك يف ذلك؟ ما نوع األفكار التي تـراودك؟ مـا هـي الصـورة التـي تـراءت يف 

 يقولـون أشـياء ين آخـرًاي  تقوله لنفسـك؟ هـل تتخيـل أشخاصـمخيلتك؟ ما الذ

 أخري؟ هل تتذكر قوال ما تفوه  به شخص أخر؟

مهام كان نوع تفكريك فهذه هي إسرتاتيجيتك وان هذه اإلسرتاتيجية الحالية تولد 

إحساسا بداخلك، إحساسا إما أن يدفعك تجاه هدفك أو يبعدك عنه متاما أو كـام 

 منتصفها بني نقطتني إذا كانـت إسـرتاتيجيتك الحاليـة يف يحدث عادة أن يقف يف

موقف ما ال تقدم الدعم املطلوب لـك فأنـت إذن يف حاجـة إيل تغيريهـا لتصـبح 

أكرث فاعلية والتي ميكـن أن تولـد مشـاعر وانفعـاالت داعمـة تـدفعك إيل القيـام 

 .بأفعال أفضل والحصول عيل نتائج أكرث فاعلية

ا كـان هنـاك يشء مـا ال يسـتطيع أن يحقـق لـك النتـائج ما عليك إال أن تفكـر إذ

النهائية التي تتمناها فكيف سيكون تفكريك حيالها؟ ومـا هـي إسـرتاتيجيتك؟هل 

إسرتاتيجيتك الحالية تدعمك أو تدفعك إيل الوراء؟ هناك مفاتيح تـفرس كـل شـئ 

تقوله إذا كنت تريد أن تحقـق كـل مـا صـورته يف عقلـك، أو مـا ترغـب يف قولـه 

 .فسكلن

أنصت للكلامت التـي تسـتخدمها ألن اللغـة التـي تسـتخدمها عـادة تفصـح عـن 

أنا ال أتصور أنني استطيع القيـام "ًتجربتك الداخلية ولذلك إذا قلت شيئا ما مثل؛ 

فاللغة . ًفهذا يعنى إما انك تلتقط صورا ال تؤمن بها أو صورة لفشلك أنت" بذلك

. ذات تـأثري كبـري عليـك يف هـذه اللحظـةتقدم لك العنارص التي من املرجح أنها 

وهـذا يـوحي بـان . والناس عادة يقولون إن هذا األمـر يبـدو يف إمكـاين تحقيقـه

الجزء السـمعي إلسـرتاتيجيتهم إمـا أنهـم كـانوا يتحـدثون مـع أنفسـهم أو أنهـم 

ًيتذكرون أشياء قالها آخرون وهو الجزء األكرث تأثريا يف هذه اللحظة أثناء حديثهم 

 .اء تفكريهمأو أثن
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ًإن طريقة تصورك أو تخيلك ألي شئ مـا تؤديـه يف حياتـك يلعـب دورا هـائالً يف 

 .مدي نجاح تجربتك

مبـارشة ه ًأنا متأكد انك قد حرضت مرة اجتامع أو حدث هام حيث أثـرت نتيجتـ

داث لن تحدد فقط كيف تـترصف ًإن طريقة تخيلك مسبقا لهذه األح. يف نجاحك

 .أو تفعل أو تقرر بل أيضا كيف سيتفاعل اآلخرون يف هذه البيئة

ًتخيل انك تواجه موقفا ما كنت تفكر فيه مسبقا شئ ما مثـل  أنهـم سـيعتقدون "ً

أنني هذا الشخص البغيض مبجرد أن اظهر الكتالوجات ومن األرجح أنهم يرغبون 

 ."هتمون باالستامع ملا يجب أن أقولهيف الحصول عيل أشياء أخري، وال ي

فليس من املهـم كيـف تحـاول أن . وعندما تذهب إيل هناك سيفتحون لك الباب

تتظاهر بالحامس فهناك شئ ما يبدو غري سليم مـام يـؤدي إيل صـعوبة التواصـل 

مع اآلخرين فهناك شئ ما يف الشعور الباطني والالوعي سيؤدي إيل عدم تفاعلهم 

 . نري عند كل شخص الكثري من املشاعر النابعة من الالوعيمعك وميكننا أن 

 ال استطيع االنتظار ،سوف ادخل هذا املكان"ًتخيل انك تفكر مسبقا يف يشء مثل 

 ".ًحتى اعرض عليهم هذه املنتجات سوف يعجبون كثريا بهذه املنتجات

طلبات سوف ترسم صورة لكل شخص ينظر إيل الكتالوج وينظر إيل املنتجات ثم يقدم 

الرشاء وعندما تدخل بعد ذلك سوف يكون لديك إحساس أصيل بالحامس وهو اقـوي 

ألنك إذا أردت أن يتحمس اآلخرون لـلرشاء يجـب أن تشـعر أنـت . االنفعاالت املعدية

ًإذا أردت أن يشعر اآلخرون بالسعادة فلن يتم ذلك مطلقا وأنـت تبـدو . أوالً بالحامس

أن يف استطاعتك وأنـت يف هـذه الحالـة أن تسـعد أي ًحزينا وال تتوقع عيل اإلطالق 

إذا أردت أن يشعر اآلخرون بالحامس والتشـويق ملـا تقولـه فيجـب أن . شخص آخر

  قابـلـت العدـيـد ـمـن األـشـخاص الـنـاجحني يفً.تـكـون ـلـديك الرغـبـة والـحـامس أيـضـا
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 أنـا يسء للغايـة يف أسـلوب البيـع ولكنـي: مجال البيع وقد اخربين احدهم ما ييل

ًأنا ال اعرف أنني قلت ذلـك مسـبقا يف أول الكتـاب ولكـن (أعشق هذه املنتجات 

 ). هناك أشياء تستحق التكرار

مـن األفضـل أن : "إن شعورك بالحامس ينترش يف املكان ويجعل اآلخرين يفكـرون

إن هذا األسلوب سينجح مع كـل شـخىص ولكـن ". القي نظرة عيل هذه املنتجات

 عليك الفتور وعدم الحـامس فلـن تسـتطيع بالتـايل ان إذا دخلت عليهم وقد بدأ

 .تتواصل مع أي شخص أخر موجود يف هذا املكان

ًإذا كان املوقف يقترص عيل مواجهتـك لشـخص واحـد فـاألمر قـد ال يكـون سـيئا 

ًإذا كان االنطبـاع األول سـيئا . للغاية فقد تستطيع إعادة التواصل معه مرة أخري

ًدث عن بعض املصالح املشـرتكة مسـتخدما أسـلوب فيمكنك تغيري الحديث والتح

التحدث باللغة الشعبية ولكنك ال تستطيع أن تقوم بذلك يف وجود مثاين أو تسـع 

أشخاص يف الغرفة فحتى يف لقاءاتك املنفردة مع شخص واحد فليس هناك بـديل 

ًعن رضورة الدخول إليه بحامس مام يـنعكس عليـه ويعطيـه هـو أيضـا إحساسـا  ً

 . هذا بالرضورة يجب أن يكون قصدك وهدفك األسايس.بالحامس

إنـه أمـر ! يجب أن تدخل املكان يتملكك الحامس الشديد مع توقع نتائج بـاهرة

ًيف غاية األهمية الن توقعاتك تعتمد  اعتامدا كليا عـيل إميانـك مبـا تقدمـه إذا مل . ً

س يكن يف استطاعتك الذهاب إيل مكان ما لعـرض منتجـك وأنـت تشـعر بـالحام

فيجب أن تسأل نفسك وملا ال؟ ما الذي يخالجك تجاه هذا املوقـف؟ ابحـث عـن 

ًأسباب عدم إحساسك بـالحامس وحـاول جاهـدا الـتخلص منـه أو عمـل أي يشء 

 .حياله
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قوم بها لألسف نحن البرش هو التفكري يف احد أهدافنا ومـا نإن احد األفعال التي 

ًجاح عيل املدى الطويل ولكننـا دامئـا الذي نريد الوصول إليه واألمل يف تحقيق الن

هـذا هـو التنـاقض بعينـه وأن فكـرة . ًما نفكر يف الفشل يوميا عيل املدى القصري

إذن هـذا يعنـي . املدى الطويل هي يف آخر األمر تراكم لكل نتائج املـدى القصـري

أن آمالك هي نتاج أحالمك وأمانيك بينام توقعاتك تتبع مـن إميانـك ومعتقـداتك 

ولـذلك إذا كنـت . ألسف فان إميانك ومعتقداتك اقوي يف معظـم األحـوالولكن ل

ًتتوقع أن اآلخرين لن يرحبون كثريا بك سيكون رد الفعل عدم ترحيبهم بك ولكن 

إذا توقعت منهم مشاعر الـود والصـداقة ففـي الغالـب أن ذلـك سـيتحقق عنـد 

ن األشـخاص وعندما تدخل ملقابلة مجموعة مـ. التواصل معهم إذا فكرت يف ذلك

ويف داخلك شعور بأنهم لن يستقبلوك بـالود والرتحـاب سـوف تـترصف بأسـلوب 

ًمختلف متامـا ومناقضـا إلحساسـك إذا كنـت تتوقـع مـنهم الـود والرتحـاب وهـو 

 . ًاإلحساس الذي سيحقق تلقائيا وذاتيا كل ما كنت تفكر منه

إيل ـبـالطبع ـهـذا ال يعـنـي اـنـك ستـسـتطيع أن تـحـول أـشـخاص ـشـديدي التعاـسـة 

 هـذا االنطبـاع عـززأشخاص متلؤهم السعادة من االنطباع األول ولكن يجب أن ت

ًبطريقة أو بآخري وسوف تجد فرصا كافية ملساعدتك يف الوصول إيل النتائج التي 

 .تتوق إليها

ًمن املؤسف حقا، أن معظمنا إذا كنـا صـادقني مـع أنفسـنا فـإن أول عقبـة أمـام 

 الوقت يبدو األمر وكأنك تريد الخـروج عـن نجاحنا هي نحن أنفسنا ففي معظم

 .طريقك حتى تستطيع التقدم تجاه النجاح
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عند تقديم منتجاتنا لثامين أشخاص أو أكرث يف احـد التـدريبات كان سهالً  إن األمر

 كانـت  فكـرة ر عام أو مجموعة كبرية مـن النـاس،ولكن فكرة التحدث إيل جمهو

 بعد أن حطمـت اسـرتاتيجيايت وطبقـت مـا ومل استطع القيام بذلك إال. مستحيلة

 .أتحدث عليه اآلن  هنا وهو أننى غريت طريقة تفكـريي عـن األشـياء مـن حـويل

ًواآلن أنا أقف عيل املنصة وأتحدث يف كل مكان طوال الوقـت، وال أشـعر مطلقـا 

إن الجانب األسايس يف هذا األمر هو أنني كنت أتوقـع . بالتوتر ألين غريت تفكريي

وأفكر إن التحدث أمام املأل سيؤدي إيل سقوط ذريـع ولكـن مبجـرد أننـي الفشل 

 .فكرت أن هذه التجربة ستنجح استطعت مع مرور الوقت أن أتحسن وانجح

ًن كيفية تخيل األشياء مسبقا أمر شديد األهمية والحيوية لتوقعاتـك املسـتقبلية إ

قـت ذلـك بالفعـل  لقد حق.ًا باإلحساس الذي ناقشناه مسبقاالن ذلك يرتبط أيض

 .وكلها مشاعر وانفعاالت متشابهة ومتامثلة

إن احد األسس الداعمة لطريقة عملنا هو ان كل مورد من املوارد سواء كان ذلك 

ًفكلهـا موجـودة داخلنـا جميعـا ولكننـا ال . الثقة أو الخـوف أو مهـام كـان األمـر

 فإـمـا ،ةنـسـتخدمها يف األـمـاكن الـصـحيحة فـلـدينا اـسـرتاتيجيات ـضـعيفة متزعزـعـ

تعرتينا انفعاالت خاطئة حيـال يشء مـا أو أن اإلسـرتاتيجية التـي نسـتخدمها قـد 

 . عفي عليها الزمان

 :فيام ييل مترين صغري ورسيع

ًابـدأ بشـئ بسـيط أي يشء إمـا أن تكـون كارهـا لـه . فكر يف احدي اسرتاتيجياتك

 .بشدة أو انك متاطل يف فعله

 .اتيجيايت وهي غسل السيارةأوالً سأقدم لك مثاالً وهو احدي اسرت
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سأقوم بغسل السيارة وابدأ يف أن أتخيل يف رايس حقيقـة رضورة أن ابـدأ يف فـرز 

أيـن وضـعت . وترتيب كل الفوىض املوجودة يف السقيفة التي أضع تحتها السيارة

قطعة اإلسفنج؟ أنا اعرف أنه كان يجب عـيل أن اغسـل قطعـة اإلسـفنج يف املـرة 

ال أعرف ماذا فعل أوالدي بـه بعـد لعـبهم . بحث عن الخرطوميجب أن ا. األخرية

وعـنـد غـسـيل للـسـيارة، ـسـابلل ـمـالبيس بالكاـمـل، وـلـن أـسـتطيع أن . يف الحديـقـة

 . ًأجففها وقد متتلئ بالبقع، ومن املحتمل أيضا أنها ستمطر فيام بعد

: أنت تعرف، إذا كانت هذه إسرتاتيجيتي، فمن املرجح أن األمر سـينتهي يب قـائالً

واآلن تخيـل إسـرتاتيجية مختلفـة، عنـدما "ال ميكن أن أنزعج مـن غسـل السـيارة 

أفكر فيام سيبدو عليه الحال بعد غسلها، مدي روعتها ونظافتها، ومـدي شـعوري 

 . ًواآلن أنا أكرث استعدادا للقيام بغسلها. بالسعادة ألنني أنجزت هذا العمل

ية الشخصية وحـث نفسـك تجـاه أي إن أهم األشياء قوة عند القيام بتطوير وتنم

ًشئ، حتى وإن كان شيئا ال ترغب يف عمله، هو التفكري يف جـامل إحساسـك بعـد 

خمس دقائق من القيام به، ثم تخيل نفسك بعد خمس دقائق وعنـدما تفكـر يف 

شئ ما ال تشعر بالراحة تجاهه، تبدأ املخـاوف يف الظهـور، وتبـدو الحيـاة وكأنهـا 

.  يذهب إيل ما بعد هذا الحدث مـع اسـتمرار املخـاوفتوقفت كام أن عقلك لن

ولكن التفكري يف جامل املشاعر التي ستشعر بها فـيام بعـد، عنـدما ينتهـي األمـر، 

وتبدأ يف القيام بأشياء تستمتع بها، فهذا يعني أنـك تخـرب عقلـك أنـك اسـتطعت 

ًا قـد يبـدو ذلـك دافعـ. التغلب عيل ما يضايقك وأن كل شئ سيبدو عيل ما يـرام

 . ًكامنا للتحرك إيل األمام

وكـان يجـب . ًكنت أعمل قريبا مع أحدى صديقايت وكان عليها إقامة حفل معـني

. أن تفعل ذلك يف يوم الكريسامس املايض فكانت تشـعر بخـوف وذعـر شـديدين

 أخربتها بأن تتخيل نفسها وهي تقود سيارتها عائدة ملنزلها بعد الحفـل وتفكـر يف 
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وقـد نجحـت هـذه الخطـة، فقـد أنتابهـا . ة بعد االنتهـاء منهـامدي روعة املناسب

شعور أفضل حيال الحفل وكلام فكرت يف نتائج هذا الحفل تقفـز صـورة الحـدث 

الفعيل يف عقلها وتركز عيل رحلة العودة إيل املنزل واألشياء األخرى التي يجب أن 

 . تسعي إليها فيام بعد

ريبات كثرية والـذين بـدءوا يف الـذهاب ًإن كثريا من األشخاص الذين يقومون بتد

ال ميكن أن انزعج مـن القيـام بـذلك، أنـه "إيل الجمنزيوم عادة ما يفكرون هكذا 

عمل ممل للغاية ويحتاج إيل مجهـود كبـري، ال  اسـتطيع االسـتمرار يف ذلـك مثـل 

وتتعجب كيف ميكـنهم القيـام . "هؤالء األشخاص اآلخرين الذين يذهبون كل يوم

 ًميكنهم الذهاب يوميا؟ بذلك، كيف 

 : إذا تحدثت إليهم بالفعل، فالكثري منهم سيقولون لك

انه نوع من القيد أو الرباط، ولكن األهم هو الشعور الـذي ينتـابني بعـد ذلـك، "

 ".بعد االنتهاء من التدريبات

يجب أن تشعر بالحامس للنتيجة إذا كانت نتيجة جيدة ولكن إذا كانت النتيجـة 

ً يف القيام به حقا ولكن يجب عليك ذلك، فام عليك إال أن تشـعر شئ ما ال ترغب

ثم تركـز بعـد ذلـك عـيل مـا بعـد . بوجود وازع لديك عندما تقوم بشئ تريض به

وهو أمـر يشـبه املثـال الـذي قدمتـه عـن غسـيل .. معالجة الشئ الذي ستواجهه

ت الفاشـلة ًفطبقا إلسرتاتيجيتي الفاشـلة مل أفكـر فقـط يف كـل االحـتامال. السيارة

ولـكـن مبـجـرد وـضـع . ًولكـنـي رـكـزت أيـضـا ـعـيل ـكـل الخـطـوات الـتـي ـسـأمر بـهـا

ًإسرتاتيجية جيدة، ركزت عيل النتيجة النهائية أساسا ومدي روعتها عنـد الوصـول 

 . إليها

ًحدي اسرتاتيجياتك من أجل شئ ما قد تكرهه كرها شديدا إأبدأ اآلن وفكر يف **  ً

 :  ما بسيط وتذكرأو متاطل يف أدانة، ولتبدأ بشئ
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 : عندما تفكر يف ذلك

 ماذا تتخيل ما ميكن أن يحدث؟ * 

 ما نوع املشاعر التي تعرتيك؟ * 

 هل تقول أي شئ عن ذلك ولو يف خاطرك؟ * 

ماذا يبدو عليه الحال داخل عقلك، ما مدي الرسعة أو نـوع النغمـة يف صـوتك * 

 الداخيل؟ 

 ًهل تتذكر شيئا ما ذكره شخص أخر؟ * 

 كل ذلك حتى يكون لديك سجل مكتوب عن إسرتاتيجيتك لهذا املنحني مـن دون

 . مناحي حياتك

إذا وجدت نفسك تقول بأنك ال تعرف الجـواب لهـذه األسـئلة، فـام عليـك إال أن 

تخمن ما سـيبدو عليـه األمـر، هـل هنـاك فـرص الن تكـون عـيل حـق؛ إن هـذه 

 تجارب حياتك حتـى التخمينات تنطلق من داخل عقلك، وأن حدسك يعتمد عيل

 . اآلن بجانب قيمك ومعتقداتك

ومبجرد قيامك بذلك، فكر يف أإلسرتاتيجية التي تسـتخدمها يف شـئ مـا تجيـده أو 

 . تحب القيام به

 : عندما تفكر يف ذلك

 ماذا تتخيل ما ميكن أن يحدث، ما نوع املشاعر التي تعرتيك؟ * 

 هل تقول أي شئ عن ذلك ولو يف خاطرك؟ * 



123 

 يبدو عليه الحال داخل راسك، ما مدي الرسعة أو نـوع النغمـة يف صـوتك ماذا* 

 الداخيل؟ 

 ًهل تتذكر شيئا ما ذكره شخص أخر؟ * 

 : مرة أخرى دون ذلك

لديك اآلن إسـرتاتيجيتان مكتوبتـان، أحـدهام ال تشـعر حيالهـا بـالحامس الكـاف 

 . واألخرى متحمس لها بكل تأكيد

شئ الذي ال تشـعر حيالـه بحـامس أو رغبـة أو ماذا ميكن أن يحدث إذا أخذت ال

متاطل يف استخدامه مع استخدام إسرتاتيجية لألشياء التـي تشـعر بـالحامس عنـد 

 . القيام بها

إذن، فمن الناحية الجوهرية، فكر يف الشئ الذي تكره القيام به بـنفس الطريقـة 

عـة ونفـس التي تفكر فيها يف األشياء التي تحب القيام بهـا، أسـتخدم نفـس الرس

 . الخ......نغمة الصوت

 ملاذا ال تبدأ القيام بذلك اآلن؟ 

إذا مل تشـعر . الحظ مدى اختالف مشاعرك حيال شئ مـا ال تـتحمس عنـد أدائـه

بالحامس أو القوة يف فعل هذا الشـئ حتـى اآلن، عليـك أن تعـود لرتاجـع مـرتني 

   هل فاتتك خطوة أساسية؟-اإلسرتاتيجية إيل أطلقت الحامس داخلك

 هل تستخدم نفس الخطوات والنغامت ألي صوت داخيل؟ 

فلنقـل أنـك تنتظـر بكـل شـوق الـذهاب إيل إجـازة "ًفيام ييل مثاالً جيدا عيل ذلك 

إذا كنت تشبهني فمن املحتمل من وقت ألخر، أنك تحلم مبا سيكون عليـه . سنوية

لـداخيل؟ عندما تتخيل يف أحد أحالم اليقظة، فـام هـو نـوع الصـوت ا. الحال آنذاك

 كيف تتصور األشـياء داخـل عقلـك؟ هـل تـري نفسـك داخـل هـذه الصـورة التـي 
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تلتقطها داخل عقلك أو أنك تري األشياء من خالل عينيك أنت؟ رمبا يكـون ذلـك 

 . هو الجزء األسايس من إسرتاتيجيتك أو طريقة التفكري يف هذا الجزء من حياتك

أدر ذلك مـرة أخـري يف مقابـل الشـئ ارجع بتفكريك اآلن، راجع إسرتاتيجيتك، ثم 

 . الذي ال تتحمس القيام به

 . الحظ كيف يتغري شعورك اآلن إيل األفضل

 إذا مل تصل إيل هـذا الحـد حتـى اآلن، فقـد يرجـع ذلـك إيل معتقـداتك ونطـاق 

 . الراحة لديك، وهو الجزء الذي سنتناوله اآلن
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 الفصل العارش

 منطقة الراحة
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نحن ال نرغـب يف . ة هي مبثابة ملعب تقييد املعتقدات والعقائدأن منطقة الراح

ًالتفكري يف التخطي خارج منطقة الراحة لدينا ألن الناس يتحدثون عنها كثـريا وان 

 .ذلك سيجعلنا نشعر باالنعزال والخوف

إن اخـذ الخطـوات األويل للطفـل، . إين أتحدث حول توسيع منطقة الراحـة لـدينا

 يشء ما مختلف كل يـوم، كـل ذلـك لرفـع منطقـة الراحـة إيل تغيري األشياء، عمل

إن أحد األشياء التي أقولها عن الخوف هـو . مدي ابعد والقيام بيشء ما  مختلف

أن معظم األوقات التي تشعر فيها بالخوف ليس بسبب انك ستصاب برضر ما أو 

 وماذا لـو ًماذا لو كنت أبدو سخيفا،: رمبا تقتل، بل الخوف مام قد يظنه اآلخرون

ًانه ليس خوفا حقيقيا ولكنه يبدو حقيقيـا ولكنـه : ًكنت مجنونا وكل هذه األشياء ً ً

ًليس كذلك ألنك تعرف منطقيا عنـدما تكـون بعيـدا عـن املوقـف الـذي يـدعوك  ً

ًللخوف يصبح من السـخف حقـا أن تشـعر بـالقلق حيـال ذلـك، سـتحاول إقنـاع 

ادمة، ولكنـك تجـد نفسـك يف موقـف ًنفسك دامئا بأنك لن تفعل ذلك يف املرة الق

. ًمشابه ويطفو الشعور بالخوف تلقائيا ومتر مرة أخري بتجربة الشـعور بـالخوف

 .فكر يف الخوف أو إشارة الخوف التي تعرتيك وأعتربها مثل إحدى إشارات املرور

فلديك اللون األحمـر، واألصـفر، واألخرض، وهنـاك الكثـريون الـذين يـذهبون إيل 

 . الحمراء مبجرد شعورهم بالخوفإشارة املرور 

قبل اإلحساس بخوف شامل والبدء يف الرتاجع تعلم كيف تري اإلشـارة صـفراء وخـذ 

 ـهـل ـهـذا يشء ال ترـغـب بالفـعـل أن تؤدـيـه، أو أـنـك تـشـعر . فـكـر يف ذـلـك. ـقـرارك

ًيف أعامقك بالفعل بأنك تستطيع القيام به؟ أنك تعـرف هـذا املوقـف جيـدا عنـدما 

 نرغب يف القيام بيشء ما، ثـم يظهـر هـذا الصـوت األخـر؟ ناقـدكتخرب نفسك بأنك 

 ه ــــب أن تقوم بــالداخيل، وينبهك أو يخربك بأنك ال تستطيع القيام بذلك أو ال يج
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 ........ بسبب

ًولـكـن، إذا ـكـان ذـلـك يشء ـمـا ال ترـغـب حـقـا يف فعـلـه وأـنـت وـصـوتك اـلـداخيل 

، وال تفعل هذا الشـئ، فلـيس مـن موافقان، إذن عليك الذهاب إيل اللون األحمر

 .الرضوري القيام بأي يشء ال ترغب يف فعله

ًإذا كان ذلك شيئا تعرف جيدا أنك ترغب يف القيـام بـه فقـد يكـون أحـد األشـياء  ً

ًالتي ترغب يف أن تجعلـك مختلفـا وتسـتطيع القيـام بـه، وبالتـايل ال تفهـم هـذا 

ًهـا إشـارة لـيك تكـون مـدركا ًالخوف عيل انه أشارة ألن تكون حـذرا، ولكـن أعترب

ًأن تكون مـدركا وواعيـا يشء مختلـف أو جديـد ويجـب عليـك أن تنتبـه . ًوواعيا ً

ًجيدا، وتركز وتطبق أي مهارات رضورية تجعلك قادرا عيل اإلبحـار والـتعلم مـن  ً

ومن األشياء املألوفة أن إشارة الخوف ال تكون مبثابـة . النتائج التي ستحصل عليها

نه مجرد أحساس بعدم الراحة ألنه ال يوجد لديك منـط معـني أو خوف كاسح ولك

 .إسرتاتيجية خاصة يف عقلك للتعامل مع هذا النشاط املحدد بثقة كاملة

: ًإن األمر يبدو مشابها مرة أخري لدرس قيادة السيارة حيث تصببت عرقا وفكرت

فعـل ذلـك إن األمر ال يعدو أن يكون عدم تعود، فأنـت مل ت". لن أتذكر كل ذلك"

أعتـرب هـذا الخـوف عالمـة ألنـك . من قبل أوانك مل تفعل ذلك عدة مرات كافيـة

ًهذا يشء مختلف، ويجب أن اتبعـه جيـدا، سـوف اشـعر "تدرك وتعي وتفكر أن 

 "بعدم الراحة حتى أعتاد عليه

 أبسط األشياء يف الحياة هو الشعور بعدم الراحة حتى تعتاد عليه

ًفيام ييل مترينا بسيطا ً:            

ًأجعل ذراعيك متصالبان، وكأنك تؤدي مترينا لالسـرتخاء واآلن أجعلهـام متصـالبان 

ـرك ـف ظـه ـة. خـل ـدم الراـح ـعر بـع ـك ستـش ـد أـن ـن املؤـك ـر . وـم ـدت األـم  إذا وـج
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ًصعبا، فمن املحتمل أنك سـتلتزم بـنمط املرشـد اآليل باسـتخدام ذراعيـك بـنفس 

ً صدرك وهو السبب أيضا الـذي الطريقة النمطية التي تستخدمها عند ضمهام إيل

ولذلك تدرب عيل جعلهـام متصـالبان خلـف . يجعلك ال تستطيع القيام بغري ذلك

ملاذا تشعر بعدم االرتياح؟ ألن ليس لديك منط معني . ظهرك حتى تعتاد عيل ذلك

فأنـت غـري معتـاد عـيل ذلـك، . أو إسرتاتيجية داخلية معتاد عليها عند ضم يديك

 .دم الراحةولذلك فأنت تشعر بع

. إن القنوات العصبية يف مخك غري معتـادة عـيل هـذه الطريقـة يف ضـم ذراعيـك

وهل هذا يعني استحالة الشعور بالراحة أو القيام بيشء معتاد طبيعـي؟ بـالطبع 

وميكنـك أن تضـم ذراعيـك . إذا تدربت مبا فيه الكفاية سوف تعتاد عـيل ذلـك. ال

 جديد وسوف تشـعر باالرتيـاح ىف ميكنك تطوير منط. عيل صدرك أو خلف ظهرك

ًوهذا ينطبق عيل كل يشء تفعله حتى األشـياء البعيـدة حاليـا عـن منطـق . أدائه

َّإذا استطعت أن تفهم إسرتاتيجيتك عـدلها وكيفهـا كلـام كـان ذلـك . الراحة لديك

ًرضورـيـا، وطبقـهـا ـعـدة ـمـرات، وبالـتـايل ـسـتكون ـلـديك أمـنـاط جدـيـدة، وـتـتاليش 

ستبدأ بالشعور بالراحة عند القيـام بـبعض األعـامل التـي . وفًتدريجيا إشارة الخ

 .كانت تسبب لك فيام سبق الضيق وتطلق اإلشارة الحمراء

إذن، هذا ال يعني أن كل يشء له منط معني ، وكل مخاوفك ما هي إال أمنـاط ومـا 

أو ) سـيتم مناقشـتها يف الفصـل التـايل(َّعليك إالَّ أن تبتعد عن املعتقدات املقيدة 

. غريها، أو كن شديد الحامس حتى تـتاليش هـذه املخـاوف وتصـبح ال معنـي لهـا

 ولكن كيف ميكن تحقيق ذلك؟

ولنقـل أن بعـض . ًحسنا، فعىل سـبيل املثـال، دعنـا ننـاقش الخـوف مـن الطـريان

 ولكـن، إذا تـم . األشخاص يعانون من رهاب الطريان ثم يستقلون احـد الطيـارات
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ـهـة املـسـدس ـبـالقرب ـمـن اـلـرأس، فـسـوف تهدـيـدهم بعـنـف لدرـجـة وـضـع فو

إن األمر ! يستقلون الطائرة، رمبا ال يتمتعون بقدر كاف من الحامس يف هذا املثال

. ًال يعني دامئا أننا ال نستطيع القيام ببعض األشياء، ولكننا ال نرغب يف القيـام بهـا

ن ًسوف نناقش ذلك رسيعا، ولكن قبل القيام بذلك، دعنـا ننتهـي مـن أفكارنـا عـ

 .الخوف ومنطقة الراحة

والتي تظهر خارج منطقـة الراحـة كإشـارة " إشارة الخوف"إذن فلنتناول بالبحث 

ألن تدرك وليس ألن تحرتس، هذا هو كل ما يدور حوله املوضـوع، والـذي يعنـي 

فبمجرد أن تتوقف عند الضوء األصفر وتفكـر يف املوقـف، فأنـك . اإلشارة الصفراء

هاب إيل الـلـون األحـمـر وتتوـقـف أو الـلـون األـصـفر ستـسـتطيع أن تـقـرر إـمـا اـلـذ

وعادة عندما تستمر، فقد تشعر ببعض مشاعر الخوف ولكنـك متيض يف . وتستمر

 .طريقك بغض النظر عن ذلك

 العـب الراجبـي Jonny Wilkensonإليك، عيل سبيل املثال، جوين ويلكيننسـون 

راة الـتـي تـحـدد اإلنجلـيـزي واـلـذي أـسـتطاع أن يحـقـق ـعـدد رـكـالت يف آـخـر املـبـا

 .مل يكن هناك أي ضغوط عيل اإلطالق. مكسب أو خسارة انجلرتا يف كأس العامل

جوين هل شعرت ولو مرة واحدة بـالخوف : وقد سأله أحد مقدمي برامج اإلذاعة

 قبل تحقيق هذه الركالت؟

نعم يف كل مرة ولكنـى أعـرف أن هـذا الخـوف هـو جـزء مـن : أجاب جوين قائالً

 .العملية

 تـدرك أن الخـوف يف بعـض األحيـان والشـعور بعـدم الراحـة جـزء مـن يجب أن

العملية إذا كنت تقوم بعمل مختلف إذا كنت تقوم بعمل مختلف، مهـام كانـت 

سهولته، وأنت تعرف أنه سيساعدك عيل االستمرار والتقدم من اللون األصـفر إيل 

 ً.اللون األخرض، ومن هناك، ميكن أن تبدو األشياء مختلفة متاما
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يدة، أود أن أذكركم باختصار بالثقـة ومـا  قبل أن تتقدم وتبحث يف املعتقدات املقَّ

يسـتخدم الجميـع كلمـة الثقـة طـوال الوقـت . ًأرشت إليه مسبقا يف هذا الكتاب

 .ًبدون التفكري حقا يف معناها

إنها درجة يقينك وتأكدك من نتيجة ما، وكيـف سـتؤدي عملـك، وكيـف سـتكون 

وقف ما؟ إن االفتقار إيل الثقة يعني أنـك تعـاين مـن كـم مشاعرك عند مواجهة م

أحد املفاتيح األساسية التي . هائل من عدم اليقني حيال موقف ما أو نتيجة ما إن

 أي –ًذكرتها مسبقا، هو توقع نتيجة حسنة نتيجة إتباع طريقة جيدة من التفكري 

 ورمبـا قـد يكـون . أو تغيري أسلوب إميانك بنفسك أو مبوقف ما-إسرتاتيجية جيدة

 .لديك إسرتاتيجية رائعة مع تغيري بعض املعتقدات السلبية

يدة  .املعتقدات املقَّ

ًفالشخص الذي يري عنكبوتا . َّإن املعتقدات املقيدة هي مجرد إسرتاتيجية خاطئة

أنـا ال "وينتابه الرعب، يعني أن لديه إسرتاتيجية خاطئـة، والشـخص الـذي يقـول 

أو أي يشء " ال أسـتطيع أن أجـري مكاملـات عشـوائية "،"أستطيع تقديم العروض

وإذا فكرت يف ذلـك فـأن معظـم هـذه . آخر لديه إسرتاتيجية سيئة تدور يف عقله

األـشـياء يـقـوم بـهـا اآلـخـرون وأن اليشء الوحـيـد املختـلـف، إذا ـكـان ـلـديك نـفـس 

مهارات املعرفـة هـو طريقـة تفكـريك عـيل مسـتوي عزمـك، وعقيـدتك، وثقتـك، 

 .وحامسك

َّاآلن فلنلقي نظرة عيل املعتقـدات املقيـدة، وهـي معتقـداتنا عـن أنفسـنا، ومـا و

الخ والذي يضع العراقيـل التخـاذ أي موقـف أو .. ًنحتاج القيام به، والعامل عموما

 .القيام بأي عمل أو محاولة الوصول إيل أفضل مكانة ميكننا تحقيقها

 ناـثري هائل عيل أنفسنا تجـاه أنفسـعندما نتحاور مع أنفسنا، فقد يكون لهذا الحوار تأ
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ًإذا كان هناك عيل سبيل املثال، موقفا مـا، ال يحقـق ،  وقدرتنا عيل التقدم والتغري

 :النتائج التي تتمناها، فقد تحاور نفسك قائالً

 " آه كم أنا غبي وال اعرف ملاذا أحاول القيام ببعض األشياء"

أي من هذه اإلجابـات " لك حتى اآلنًأو أنا ال اعرف حقا كيف أستطيع القيام بذ"

 تفضل استخدامها؟

ًإن الطريقة التي سيعمل بها عقلك، فيام بعد، ستختلف اختالفا كبريا، مع احتامل  ً

 .ًقوي أن تشعر دامئا بالحامس لتعلم أي مهارات جديدة رضورية

َّإذن، يف اإلمكان دامئا  تغيري املعتقدات املقيدة إذا حاولـت الضـغط عـيل نفسـك  ً

من خالل بعض األشياء، سوف تجد أن يف استطاعتك القيام بهذه األشـياء وباملثـل 

 .فقد يستطيع شخص آخر تغيري معتقداتك

إذا قام شخص آخر بعمل يشء ما ال تعتقد يف إمكانية حدوثـه فقـد يسـتطيع، يف 

 .كثري من األحيان، أن يعكس عليك اإلميان بأنك قد تستطيع القيام بهذا الشئ

مل يعتقـد أحـد عـيل : ًلك يف قضية قطع ميال واحدا خالل أربع دقائقلقد حدث ذ

ًاإلطالق أن هناك برش ما قـد يسـتطيع أن يقطـع مـيال واحـدا يف أقـل مـن أربـع 

 . أن يحقق ذلكRoger Bannisterدقائق ولكن بعد ذلك أستطاع روجر بانيسرت 

 يحققوا ذلك ًوخالل األربع وعرشون شهرا التالية استطاع ستة أشخاص آخرون أن

إن هذا االعتقاد أو اإلميـان تـم تحطيمـه كـام أسـتطاع أن يحققـوا مـا بـدأ . ًأيضا

ًمسبقا أو ما أعتقد مسبقا انه رضب مـن املسـتحيل قـد يكـون لـديك معلومـات . ً

ًشخصية عن نفسك وما ميكنك القيام به كام ميكن أيضا أن يكون لديك معلومات 

 ً.عاملية عن اآلخرين أو العامل عموما
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ًإن املـراهقني جميعـا يف "هو اعتقاد شـخيص " ال استطيع التحدث أمام الجمهور"

" إن املـال هـو أصـل كـل الرشور"هو اعتقاد عاملي " هذه األيام مثريين للمتاعب

َّهو أيضا اعتقـاد مقيـدو عـاملي َّهنـاك الكثـريون الـذين ال يقـدرون عـادة هـذه . ً

ً الشـائعة والعامـة التـي نسـمعها دامئـا َّاملعتقدات املقيدة، ولكن هذه التغيـريات

ًميكن حرصها عيل املستوي الالوعي عند بعض الناس وهي عادة مـا تقـف عائقـا 

 .أمام تقدمهم

عملت يف وقت من األوقات، مع سيدة تعمل يف مؤسسـة قانونيـة كبـرية بلنـدن، 

ًكانت تعمل مديرا عاما وكان لديها فرصة أن تصـبح رشيكـة يف املؤسسـة، ولكنهـا  ً

وعنـدما اسـتطعنا خـالل . قالت أنها مل تسع إيل ذلـك ألن هنـاك يشء مـا يكبحهـا

األول كان : هذه الجلسة الجامعية أن نتمعن يف داخلها، واكتشفنا أن لديها سببان

أنـا ال اسـتحق "لديها داخل هـذا التصـور يشء مـا يشـبه الالفتـة مكتـوب عليهـا 

ًلـيس خياليـا عـيل اإلطـالق، وتدور هذه الجملة داخل عقلك، وهـو أمـر " النجاح

أمـا . ولكن أتضح أن والدتها كانت تقول لها هذه الجملة يف مرحلة ما من حياتهـا

املال هو أسـاس "األمر الثاين فكان إميانها بأنها قد تعلمت وهي طفلة صغرية بأن 

اآلن، هناك طريقـة واحـدة ميكننـا التعامـل معهـا مـع املعتقـدات ". "كل الرشور

، "إن املال هـو أسـاس كـل الرشور"إذا قلت : ملية عند مالحظتها وهيَّاملقيدة العا

أي أن االفتقار إيل املـال . ًفيجب أن يعني ذلك أن النقيض لذلك، هو حقيقي أيضا

ونحن نعرف اآلن أن األمر لـيس كـذلك، إذن ". هو أساس كل ما هو صالح وسليم

ًميحـوان متامـا عندما تقوم بعمل مشـابه لـذلك ميكنـك أن تجمـع بـني معتقـدين 

املعتـقـد األـصـيل، ويجعلـهـام يتـعـادالن ألنـهـام أـصـبحا اآلن يف رصاع ـمـع بعـضـهام 

 .ولذلك فان كال املعتقدين ال ميكن أن يكونا صحيحني، وال حتى إحداهام. البعض

ًإن املعتقدات املقيدة ميكن أن تؤثر كثريا يف حياتك وتقـف عائقـا أمـام تحقيقـك  ً َّ

 .  تغيري هذه املعتقدات الخاصةإذا مل تنجح يف. ألهدافك
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وهكذا فأنت يف حاجة إيل التفكري يف أكرب عقبة تحول دون تحقيقـك النجـاح؛ مـا 

ًهو أكرب معتقد مقيد يدفعك إيل الوراء؟ وكام ذكرت مسـبقا، فهـو يـنحرص عـادة،  َّ

 . فيام نؤمن به حيال أنفسنا، أو ما نؤمن مبا سنفعله يف املستقبل

يجب أن تفعلها هو أن نعود مـثلام كنـا أطفـاالً، ألن عقولنـا إن أحد األشياء التي 

وهكـذا تعلمنـا عنـدما كنـا . أنذاك تحب القصص كام أننا نحب التظاهر واالدعاء

. صغار السـن؛ وقـد تتـذكر مـا أرشت إليـه يف الجـزء األول عـن تخـياليت للمكتبـة

ك إال أن ترفع ولذلك، أذا كانت هناك اتصاالت هاتفية ال تحب القيام بها، فام علي

السامعة وضع يدك عيل الجزء املستقبل من السامعة وتظاهر بأنك تجري مكاملة 

فقـد تشـعر بانفعـاالت . ًقد يبدو ذلك ترصفا أحمق ولكـن يسـاعد كثـريا. هاتفية

ويف هذه اللحظة تشعر ببعض .  سامعة الهاتفوالتقاطمختلفة مرتبطة بالذهاب 

م التـدخل عنـدما تعتـاد عـيل العمـل مشاعر الخوف، وتسـتطيع أن تبـدأ يف عـد

وميكن أن تغري من ترابط الخيال أو الـذاكرة أو تبحـث . بأسلوب خال من الخوف

عن قليل من املوسيقي التي تشـعرك حقـا بـالقوة أو الكفـاءة واسـتمع إليهـا ثـم 

ادر الـرقم أثنـاء سـامعك املوسـيقي . اذهب بعـد ذلـك إلجـراء املكاملـة الهاتفيـة

إن هـذا النـوع مـن . ت مـن الطـرف اآلخـر أوقـف املوسـيقيومبجرد سامع الصو

األشياء قد يعري بسهولة حالتك االنفعالية ويدفعك عيل القيام بهذا العمل ويجب 

. أن تبدأ بعد تأدية هذا العمل عدة مرات يف ربط املشاعر املختلفة بهذه التجربة

ـة العـصـبية ـفـأن ـهـذا العـمـل يطـلـق  ـه ًوطبـقـا ملـصـطلحات الربمـجـة اللغوـي علـي

وهـو يشء يربطـك مبشـاعر وذكريـات حـدثت يف املـايض مـع انفعـاالت "املرساة"

 .متزامنة

ًيف احدي املناسبات قبل أن أتغلب نهائيـا عـيل مشـاعر الخـوف مـن التحـدث أمـام 

الجمهور، كان برنامجي يحتم عيل الوقوف عيل املرسح والتحدث إيل جمع هائـل يف 

 ال يوم السبت ولكن عندما استيقظت مـن وكنت يف أحسن حال طو. أحد أيام األحد
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ًنومي يوم األحد، كان كل تفكريي منصبا عيل أنني ال أستطيع القيام بـذلك، ومـن 

مـا الـذي " ال"ما الذي سأقوله؟ أنا أعـرف أننـي مـريض ! املستحيل أن أفعل ذلك

ًسأقوله؟ إن كل هذه األفكار السلبية التخاذ القرار مرت رسيعا يف خـاطري ولكـن 

ًقف، توقـف متامـا، أبطـيء الخطـي، يوجـد "ن عيل أن استخدم الفرامل وأقول كا

ًجزء منك يا مارك يريد أن يكون لديه القدرة عيل فعل هذا، جزء يحـب كثـريا أن 

يجب عـيل أن أقـوم بعمـل يشء ". ًلقد فكرت أساسا ." ًيكون قادرا عيل فعل ذلك

لتي أشعرتني بأنني استطيع َّما ولذلك أدرت املسجل الستمع إيل بعض املوسيقي ا

وبعد مرور حـواىل عرش دقـائق، مل اشـعر . القيام بأي يشء وقد نجح ذلك بالفعل

فقط باإلرهاق الشديد من القفز كاملجنون يف الغرفة بأحد الفنادق، ولكنني كنت 

ًولكني أدركـت شـيئا يف غايـة األهميـة . ًعيل استعداد للذهاب فورا وإلقاء كلمتى

 حيـث يجـب عـيل أن -ًا بالنسبة للكثري من األشـياء يف الحيـاة وهو أمر مهم أيض

حـايل ولقـد رأيـت كيـف . أحطم األمناط التي تـؤدي إيل ظهـور هـذه االنفعـاالت

ويف هذا الوقت كنت أشـعر برعـب شـديد . استخدمت املوسيقي يف تغيري مزاجى

تـي من أنه ال يوجد لدي الوقـت الكـايف للبـدء يف التفكـري حـول بعـض األشـياء ال

 .سنحاول سرب أغوارها يف الفصول التالية

َّباختصار، سنتعلم طريقة جديدة للبدء يف تحطيم هذه املعتقدات املقيدة والتـي 

تدفعك إيل القول بأنك ال تستطيع أن تفعل يشء ما، ولكـن فلتنظـر أوالً إيل هـذا 

 . الصوت الداخىل واللغة التي نستخدمها يف التحدث إيل أنفسنا

يف مواجهـة الناقـد الـداخيل الـذي . دم هذا الصوت كمدرب داخـيلنود أن نستخ

 .يصاحب معظمنا اذا مل نستطيع تدريبه بشكل مناسب
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إن احد األشياء التي يجب أن نفحصها بعناية هو كيفية التحدث إيل الـنفس عنـد 

إذا فعلـت "إن أحد األسئلة هـو . ليه النتائج السيئةاالبتعاد عام ميكن أن نطلق ع

 .ًشيئا ما وكانت نتيجته غري مرضية أو مل يتحقق ما كنت تتوقعه

العامـل "إن ما نحـاول القيـام بـه يف مثـل هـذه املواقـف هـو اسـتخدام كلـامت 

 . فهناك كلامت يتم النطق بها يف حالة الرضورة أو اإلمكانية مثل" النموذجي

 اإلمكان      الرضورة 

 لن أقوم بذلك     ال استطيع 

 استطيع      يجب

 من الجائز      رضوري

كلمة ممتعة ألنها مختلقـة عنـد اسـتخدامها مـن قبـل أشـخاص " يجب"أن كلمة 

عندما يقول البعض أنهم يجب أن يقوموا بيشء مـا ! مختلفني وما اعنيه بذلك هو

 الكلمـة ال تعنـي االلتـزام فإنهم يفعلوه ولكن بالنسبة للـبعض اآلخـر فـان هـذه

مـا ". سوف نفعـل كـذا"أو " من الرضوري"ويجب أن يقولوا بدالً عن ذلك . الكايف

هل عادة ما تقوم ". يجب ان اجري هذه املكاملة اليوم"الذي يعنيه قولك لنفسك 

 بذلك بالفعل؟ 

تستخدم بنواح مختلفة ومن قبل أشخاص مختلفني كام سبق " يجب"إذن فكلمة 

فعيل سبيل املثـال عنـدما تخـرج بعـد االنتهـاء مـن حـدث مـا أو . قبلذكره من 

اجتامع ومل يكن الوضع عيل ما يرام فقد تبـدأ يف أن تقـول لنفسـك يشء مـا مثـل 

وهذا ما يقال يف الكثـري مـن األحيـان عنـد الرتاجـع " كان يجب عيل القيام بذلك"

 .عن نغمة التفاؤل املعتادة
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قف عيل األخطاء ثم تبني بالفعـل صـورة يف عقلـك عادة ما تركز يف مثل هذا املو

ًإن ـمـا تفعـلـه أساـسـا يف ـهـذا الوـقـت ـهـو دـعـم وتقوـيـة . ـملـا ـحـدث ـمـن أخـطـاء

 . إحساسك الداخيل أكرث وأكرث حتى ال تعاود تكرار هذه األخطاء

هناك شيئان يجب القيام بهام إذا كان األمر مرتبط بنوع من النشاط الذي ترغب 

 .تطويره أو انك ترغب يف أن يكون أفضل منذ البدايةبالفعل يف تحسينه و

حتى تقول كنت استطيع القيام بهـذا كنـت اسـتطيع " استطيع"إيل " يجب" تغيري -1

 . القيام بذاك

 .  استخدم النغمة األكرث تفاؤال الن الكلامت ال تؤدي دامئا إيل مالحظة االختالف-2

 .ت الكلامتإن نغمة الصوت هي التي تعطي اللغة معناها وليس

 لشـخص مـا تفـوه ."ارحـل مـن هنـا"فعىل سبيل املثال إذا كـان عليـك أن تقـول 

ًبكلامت تكشف أرسارا شخصية أو مثـرية أو ألنـك شـعرت بالضـيق الشـديد مـن 

" ارحلـوا مـن هنـا"بعض األشخاص وترغب بشدة يف أن يرتكونك لوحدك فـترصخ 

وهـذا . ي مختلـفنحن نستطيع أن نقول نفس الكلامت ولكنها قـد تعطـي معنـ

فالكلامت متشابهة يف عقلـك ولكـن لهـا . يرجع إيل نغمة الصوت التي استخدمها

كان يجب عيل أن افعل ذلك وكـان يجـب عـيل . "نغمة مختلفة عندما ترصح بها

ولكن عنـدما . كلها كلامت تصدر بنوع مختلف يف النغمة الصوتيةذاك، وأن افعل 

ـفـيمكن " كـبـذات اـسـتطيع القـيـام أو كـنـ" كـنـت اـسـتطيع القـيـام ـبـذلك،"نـقـول 

وهذه " لقد راودتني اآلن فكرة جديدة"استخدامها بنغمة تشجيعية وكأنك تقول 

 . ًالنغمة يجب أن تجعلك تشعر بإحساس مختلف متاما



138 

إن نوع النغمة الصوتية من أهم األشياء وخاصـة عنـد اسـتخدامك لنـربة التفـاؤل 

فأنـت . امك بالفعـل مـرة أخـريوالتشجيع حيث يجول يف راسك صورة لكيفية قي

لقـد أفسـدت "تفكر يف أشياء جديدة وأساليب مختلفة للقيام بها وأنت ال تقـول 

آه لقـد اكتشـفت طريقـة : بـل تقـول". األمر ألنني مل أقم بـذلك يف املـرة األخـرية

لقـد راودتنـي .  أسـلوب جديـدإنـه. جديدة ميكن أن استخدمها يف املـرة القادمـة

 " عن طريقها عيل نتائج أفضل يف املرة القادمةأفكار جديدة قد احصل

وتطبيقها عـيل " يجب"ولكن السبب يف تقدميي النصيحة للناس باال يختاروا كلمة 

ً بـرغم أننـي رصحـت مسـبقا بـان نغمـة الصـوت هـي -نغمة الصـوت املتفائلـة 

فهـي تختلـف مـن . كلمة مضحكة كام قلت من قبـل" يجب" الن كلمة -األساس 

. مـرتبط بهـا عـنرص يـوحي باإلحسـاس بالـذنب" يجب" كلمة شخص ألخر ولكن

اسـتطيع "مع " إذا قارنت بني يجب أن افعل ذلك. والذنب هو انفعال ضار وسيئ

وقـد تكـون سلسـلة ضـخمة . سـتجد سلسـلة انفعـاالت مختلفـة" أن افعل ذلـك

تختلف باختالف األشخاص، ولكن هذه االنفعاالت الصـغرية البسـيطة هـي التـى 

ها عيل أساس يومى، وعادة ما يكون خارج إدراكنـا الـواعي وتجعلنـا نستجيب إلي

 . نقرر إذا انتابنا شعور جيد أو أخر يسء تجاه يشء ما

إىل " يجـب"إذن فمن الناحية الذهنية واملثاليـة أنـت يف حاجـة إيل تغيـري نغمـة 

وهذا يحدث عندما يتحول الصوت الداخيل إيل مدرب داخيل بدال مـن " استطيع"

 .اخيلناقد د

 "ال استطيع"فريوس 

يف الجـزء " إالمكانيـة"أو " الرضورة"قد تتـذكر أن رأس القـوائم الخاصـة بكلمتـى 

 . السابق كانت كلامت ال استطيع وال أريد



139 

ال : فـان األشـخاص عنـدما يقولـون" وال أريـد" "ال استطيع. "واآلن عندما استخدم

.....". لن افعلهـا بسـبب : "ياناستطيع القيام بيشء ما فإنها تعنى يف كثري من األح

هو الخوف والرهاب املريض وبعض التداعيات الخياليـة أو " بسبب"وما ييل كلمة 

ـدة ـاد دامـئـا أن الـسـبب ال يرـجـع إيل أنـهـم ال . بـعـض املعتـقـدات املقـي ًـمـن املعـت

يستطيعون القيام بذلك أو أنهم ال يرغبون يف ذلـك ولكـن السـبب ألنهـم عنـدما 

وأن قـول ال . فقد ربطوها بهويتهم" ال أستطيع القيام بذلك"د قالوا منذ وقت بعي

يعنى أنهم ال يغامرون بتخيل ما يجب أن يكون عليه الحال مهام كـان " أستطيع"

 .الفعل الذي سيقومون به

إذا مل تتخيل هذا الفعل فإنك لن تفعله وبالتايل فأن ما تحتاجه هو تغيري طريقـة 

 . تفكريك حيال هذا العمل

. ًة ال أستطيع تعني أنني مل أستطع مطلقا ولن أسـتطيع مطلقـا فـيام بعـدإن كلم

وعنـدما . فهي ال ترتبط بوقت أو زمـان أو أي يشء، إمنـا تعنـي فقـط ال أسـتطيع

فلـديك االختيـار .... فقد اخـرتت بالفعـل أال تفعـل...." لن أستطيع القيام : "تقول

عض الخـوف وعـادة أو ولكنك قررت عدم القيام بهذا الفعـل بسـبب الشـعور بـب

 .أحيانا يتخيل البعض عواقب هذا الشعور

ًإن كلمة ال أستطيع تبعث إشارة إيل املخ بأنـك مل تسـتطع ولـن تسـتطيع مطلقـا 

وبالتـايل ال يوجـد لـديك الـدافع الـذي يسـمح . القيام بهذا اليشء؛ فهذا هو حايل

 .لعقلك البحث عن الحلول املمكنة

 األحوال تعني يف معظم " ال أستطيع"إن كلمة 

 "×بسبب × لن أستطيع القيام ب "
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إن اليشء اآلخر الذي ميكنك القيام به بنفسك أو تقوله لآلخرين إذا قالوا أنهـم ال 

يف نهايـة " حتـى اآلن"أو " ولكـن"يستطيعون القيام بيشء مـا هـو إضـافة كلمـة 

 .الجملة

ام بهـذا اليشء شديدة القوة ألنها تفرتض أنك تسـتطيع القيـ" حتى اآلن"إن كلمة 

ًيف يوم من األيام وال تعني أنك ستفعله فورا ولكنك قمت بتغيري طفيف ألنه مـن 

ولكـن مجـرد . ًاألرجح أنك مل تر نفسك مطلقـا قـد فعلـت هـذا اليشء مـن قبـل

. يف نهاية الكالم فهذا يعني أنك تستطيع القيـام بـه اآلن" حتى اآلن"إضافة كلمة 

 ."القيام بهذه األشـياء" ال أستطيع"ك عندما تقول يف حاجة إيل تغيري معتقداتإنك 

إن احد األساليب للقيام بذلك هو تحطـيم هـذه املعتقـدات أو حشـد نـوع مـن 

وأثنـاء مسـرية . االبتزاز االنفعايل الكاف أو سبب وجيه للبدء يف عمـل هـذا اليشء

تـذكر مثـال . حياتك ستجد أنك سـتعمل أي يشء إذا كـان لـديك السـبب الكـاف

الذي يعاين من رهاب مريض عنيف عند ركـوب الطـائرة ولكنـه يسـتقل الشخص 

 .الطائرة إذا كانت حياته تعتمد عيل ذلك

إن ترويض وفهم أي نوع من العقيدة والكشف عن االبتزاز العاطفي الذي تعـاين 

ال "مـنـه تحـتـاج إيل أن تـسـأل نفـسـك سلـسـلة ـمـن األـسـئلة حـتـى ميكـنـك تغـيـري 

ًأ اآلن وأخرت سؤاالً واحدا، ماذا يعني لك؟ مـا السـبب ابد". لن أفعل"إيل " أستطيع

 :ال أستطيع؟ هل هو"الذي اكتشفته ويجعلك تقول 

 .ال أستطيع التحدث أمام جمهور كبري"

 .ال أستطيع أن أبيع سلعة ما"

 .ال أستطيع تفويض شخص بال عني "

 .ال أستطيع التحدث إيل أشخاص ال أعرفهم"
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 : نا نتعامل معهاآلن أصبح لديك سؤال واحد دع

 كيف عرفت أنك ال تستطيع: سؤال

أنـا ال : ن الجـواب عـادة مـا يكـونإفـ" كيف عرفت انك ال تسـتطيع: عندما اسال

 ً"اعرف متاما

 ًال، هل أنت جاد حقا؟: وعادة ما يكون جوايب التايل

 "كيف عرفت أنك ال تستطيع؟ أريد أن أعرف: إين مهتم للغاية

 . يزيد عن نوعني من اإلجابةوعادة ما يكون الرد منطي وال

 "ًمل افعل ذلك مطلقا من قبل"

ًحسنا هذا ال يعني أنهم ال يستطيعون القيام بذلك، ليس كـذلك؟ هـم مل يقومـوا 

ولذلك فقـد يحتـاجون إيل املزيـد مـن مهـارة املعرفـة . فقط بهذا العمل من قبل

ًيحتاجون أيضا وكيفية القيام بهذا العمل ومتى يقومون به ومهام كان نوعه، وقد 

فعدم القيـام بـه مـن قبـل ال يعنـي عـدم . إيل املزيد من الثقة واإلميان أو الدافع

 . استطاعتهم القيام به

 :أما االستجابة الشائعة األخرى فهي

لقد قمت بهذا العمل مرة واحدة وفشـلت يف القيـام بـه أو كانـت نتيجتـه غـري "

 "مرضية

هم قاموا بهذا العمـل مـرة واحـدة مـن ولكن هذا ال يعني أنهم ال يستطيعون ألن

ولكنهم مل يحققوا النتيجة املتوقعة فهل كانت لديهم توقعات غـري واقعيـة، . قبل

أو أنهم يحتاجون ببساطة إيل مزيد مـن معرفـة املهـارة أو اإلميـان أو مزيـد مـن 

 الثقة؟
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 الرد فإذا أجريت مكاملتني أو ثالثة وكان. ًأحيانا يكون السبب توقعات غري واقعية

بالرفض، وكانت النتيجة هي االستسالم ثم تكتشف بعد  ذلك من الخرباء يف هـذا 

املجال بأن أفضل رجال املبيعات عادة ما يحصلون عيل إمـا ثالثـة أو أربعـة ردود 

ولتنظر إيل أفضـل . باملوافقة أو الرد بنعم بعد إجراء ما ال يقل عن عرشة مكاملات

ً ـعـيل أالف الجنيـهـات أـسـبوعيا ولـكـن ـهـل الرياـضـيني املـعـروفني وـهـم يحـصـلون

 ًيسجلون أهدافا بالفعل يف الشبكة يف كل مرة يلعبون فيها؟

بالطبع ال، فهم عيل األرجح، ال يستطيعون تسـجيل أهـداف يف كـل مـرة يركلـون 

يف " لفشـلهم"ًفيها الكرة ولكـنهم يحصـلون عـيل اآلالف مـن الجنيهـات أسـبوعيا 

 . التسجيل يف معظم الوقت

لسهل أن ترتبط بنا بعض أخطائنا منذ أن كنا طالبا يف املدرسـة، وأن تلتصـق من ا

بنا مبجرد مواجهتنا الفشل يف بعض األعـامل، ولكننـا نحتـاج إيل أن نفهـم أن كـل 

 . عمل قد ال يتحقق له النجاح من أول مرة

من املعتاد أن تري االختالف يف كل شخص أخر ولن تجد كل من حولـك يرغبـون 

 .  عيل ما تقدمه ولن يفصحوا بالرضورة عن رفضهم بقولهم اليف الحصول

من املحتمل أنهم غري مسـتعدين لـلرشاء، أو قـد ال يـدركون مـدي أهميـة هـذه 

السلعة بالنسبة لهم، ولكن قد يرجع ذلك، يف أغلـب الوقـت إيل التوقعـات الغـري 

ـم ال  ـون أنـه ـا ويقوـل ـم إيل التوـقـف ـعـن فـعـل ـشـئ ـم ـؤدي بـه ـي ـت ـة والـت واقعـي

 . تطيعون فعل ذلك أو يقولون أنهم فشلوا يف ذلكيس

نحن يف حاجة إيل توقع الفوز يف كل مرة نواجه فيها أحد املواقـف بكـل حـامس، 

ولكن يف حالة عدم تحقيق هذا الفوز ندرك أن هذا األمر قد حـدث لنتيجـة غـري 

 . مخططة كام ناقشنا ذلك يف الجزء األول
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وقد يجـول .  االقتصاد فرتة من الكساد الواضحدامئا ما تسوء األحوال عندما يواجه

ساقيم حفالً ما، سأجري بعـض املكاملـات الهاتفيـة، : "يف خاطر بعض الناس ما ييل

وقد يجرون أول مكاملة تليفونية، . "ملعرفة إذا كانوا يرغبون يف حضور هذا الحفل

، قـد ًحسـنا"ولكن يكون الرد بالرفض لذهابهم لقضاء إجازة أسـبوعية أو سـنوية، 

ثـم يجـرون مكاملـات مـع ". يقولون ذلك ولكن قد يكون السبب اقتصادي بحـت

شخص أخر يرد قائالً بأن لديه أشياء أخري يجب أن يقوم بهـا وال يريـد االشـرتاك 

اعتقـد أن السـبب اقتصـادي : "يف هذا الحفل ويكون التفكري التايل لهذا الـرد هـو

ملة التالية، وبغـض النظـر عـن ومع مواجهة رفض الشخص الثالث يف املكا. "بحت

أن كل األسباب التي قيلت كانت حقيقية وواضـحة، إال أن هنـاك احـتامل خطـري 

 . يف أن نعتقد أن السبب اقتصادي بحت وال جدوي لكل هذه األعذار

ًإن املشكلة تكون هنا يف أنه مبجرد مواجهتـك موقفـا مـا تبـدأ يف تغيـري سـلوكك، 

كنـت عـيل وشـك أجـراء بعـض املكاملـات "ائالً وتعتقد أن االمر غري ذي جدوى قـ

فهم يخربونني عـرب الهـاتف بأنـه ال فائـدة مـن . األخرى ولكن ال جدوى من ذلك

وقـد ال تـدرك أنـك قـد ". ذلك، وبالتايل قد ال يسـتدعي األمـر أن انـزعج أو اقلـق

 . بدأت يف تغيري ما تقوم بفعله ويظهر بوضوح السبب الرئييس ملخاوفك

 لذي مينعك حقيقة من القيام بذلك؟ ما ا: 2السؤال

كنت تبحث يف السؤال األول عن دليل أو برهان فام هو الدليل عيل قولك أنك ال 

 تستطيع القيام بشئ ما؟ 

ًإن الذي مينعك حقا من القيام بذلك هو البحث عن النتـائج والعواقـب؛ مـا هـي 

 نتائج أو عواقب القيام بهذا الفعل والتي متنعك من فعله؟ 
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ا هو السبب الذي سيطلق العنـان ملخاوفـك وكـل األشـياء األخـرى التـي تثـري هذ

 . هذا ما تعتقد أنه سيحدث. قلقك

ما عليك اال كتابة قامئة طويلة، واستمر يف تدوين كل شئ تعتقد أنه سـيحدث أو 

 . ميكن أن يحدث، أو أنكن سمعت من قبل أنه حدث لشخص أخر

ف وظهور النتـائج والعواقـب واضـحة عـيل هو الشعور بالخو" ًإن ما مينعك حقا"

 . املأل

ًإن ما ميكن أن يحدث أحيانا يف هذه املرحلة هو ترقب النـاس ملـا سـيحدث مـن 

وال تستطيع االمتناع لـبعض األسـباب السـخيفة . النتائج املوضحة يف هذه القوائم

واملخاوف املدونة فيها؛ وهي اشياء قد تنطبـق عـيل الطفـل، ولكـن ال محالـة أن 

إنه مجـرد شـعور يحـدث بـدون وعـي ملـا يجـري . نطبق عيل شخص بالغ ناضجت

ًتلقائيا يف رؤوسنا؟ فنحن ال نتقبل غري االنفعاالت السـلبية التـي تؤكـدها أفكارنـا 

 . خارج نطاق الوعي وترتد من خالل هذه املواقف

ما هي االيجابيات التي ميكـن ان تـنعكس عـيل حياتـك إذا اسـتطعت : 3السؤال 

 بهذا العمل؟ القيام 

ذن، إذا كان هذا األمر ال ترغب يف القيام به،  أو تعتقـد أنـك ال تسـتطيع القيـام إ

به، فام الذي ميكن أن يحدث إذا استطعت القيام بـه؟ مـا هـي االيجابيـات التـي 

 ميكن أن تنعكس عيل حياتك وعيل من حولك؟ 

 : عيل سبيل املثال

 " سأكون أكرث نجاحا"

 " ضلسأبني لنفيس حياة أف"

 " ًسأدرك متاما ما هي طموحايت"
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 " سأستطيع أن أصطحب أطفايل لتمضية اإلجازات يف أماكن أفضل"

واآلن أضف بقدر ما ميكنك مشاعر االبتزاز العاطفي التي ميكن أن تقلـب حياتـك 

إذا استطعت القيام بهذا العمل؛ أنك يف حاجة إيل كل ما تقدر عليـه مـن االبتـزاز 

 . ؤال الرابعالعاطفي ثم يجئ الس

مـا هـي السـلبيات الـتـي سـتنعكس عـيل حياتـك إذا مل تسـتطع ـعـيل : 4السـؤال 

 اإلطالق القيام بهذا العمل؟ 

 . ًدون قامئة ملا سيحدث إذا مل تستطع مطلقا أن تتحكم يف السلبيات

 : عيل سبيل املثال

ًسأتساءل دامئا إذا كنت قادرا عيل تحقيق كل امكانايت"  ؟ "ً

 ؟ "ًك دامئا يف قدريت عيل تحقيق املزيد يف الحياةهل سأشعر بالش"

 ". لن استطيع القيام باألشياء التي ارغب يف تحقيقها ألطفايل"

ًلن استطيع إن اجني مطلقا املال الكايف لالستمتاع حقا بالحياة وتحقيق السـكينة  ً

 . بداخيل

 . واآلن استخلص كل الجوانب السلبية التي ستحثك عيل التقدم

لرضوري عيل اإلطالق أن تطلب من اآلخـرين التـدريب عـيل السـؤالني ليس من ا

 . ًالسابقني؛ فهم عادة ما يقومون بذلك تلقائيا، ولكن بطريقة عكسية

لـيس عـيل أن : "فهم يفكرون يف االيجابيات عند االمتناع عن فعل شـئ مـا، مثـل

يف الجوانـب أتكبد هذا العناء، ليس عيل أن أواجه كل هذا، ثم يبدأون يف التفكري 

 : السلبية الناتجة عن القيام بهذا العمل
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إذا قمت بهذا العمل، قـد اشـعر بـالخوف، وإذا قمـت بـه فقـد تكـون محأولـة "

إن الناس يقومـون بعكـس املطلـوب، يجـب أن تعكـس هـذا " ناجحة بالنسبة يل

التفكري وتركز عيل كل الجوانب االيجابية إذا استطعت القيام بهـذا العمـل الـذي 

ً مسبقا أنك ال تستطيع القيام به، وكل السلبيات إذا مل تقم بذلك مطلقاقلت ً . 

مبجرد وضعك لهذه القوائم وقراءتها، سوف تكتشـف أن أحـد هـذه القـوائم قـد 

ًيكون أكرث تحفيزا لك من القوائم األخرى، وأن كل ما اكتشـفته يف هـذا املضـمون 

 . هو إسرتاتيجيتك للتحفيز

مـا نقدمـه مـن تحفيـز أننـا نسـتطيع إمـا أن نسـتخدم ميكنك أن تري من خالل 

أسلوب الحث والتحفيز من أجل الوصول إيل إسرتاتيجية معينـة أو التغـايض عـن 

 . هذه اإلسرتاتيجية

فعيل سبيل املثال، هناك شخصان يعانيان من نفس الوضع التايل السيئ وكالهـام 

تفكري فـيام سيصـبح ولكن احدهام يستطيع تحفيز نفسه بال. يحلم بتحقيق الرثاء

ًعليه حاله عنـدما يصـبح ثريـا، فهـو وكـل شـخص أخـر مثلـه يحفـزون أنفسـهم 

ًحسـنا، أنـا ال أسـتطيع أن : أما الشخص األخر فهو يقـول. للوصول إيل نتائج طيبة

إن ". "أتحـمـل ـقـدوم ـمـحرض ـمـن املحكـمـة أو أن أـعـاود اـمـتالك مـنـزل ـخـاص يب

ائج املحبطـة والفاشـلة، ولهـذا فهـو الشخص األول يحفز نفسه باالبتعاد عن النتـ

 . مختلف، ولهذا استدعي األمر فحص السؤالني األخريين بعناية

ن األول كان يشـعر بـالتحفيز والحـامس تجـاه السـؤال أمـا األخـر فكـان يشـعر إ

أنا أقـرتح أذا كـان أحـدهام يعرتيـه أحسـاس أفضـل مـن . بالرغبة يف االبتعاد عنه

ًاألخر أو أكرث حامسا وتحفيزا ً، فام عليك أال أن تدع القامئة األخرى جانبـا، وعليـك ً

 . أن تركز فقط عيل القامئة التي تتيح لك نتيجة أفضل
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ًوهكذا، فأنت تسـتطيع التفكـري يف النتـائج االيجابيـة التـي تريـدها وبعيـدا عـن 

أنت تعرف أن العقـل البـاطن هـو الـذي يـتحكم . النتائج السلبية التي ال تريدها

 .  يعالج السلبيات ويطبقها فيام بعد ولكن بعد فوات األوانفيك وميكنه أن

ال تحاول التفكري يف جزيرة استوائية، ولكن قد فات األوان النك قد فكرت يف ذلك 

 . بالفعل

 : أمثلة من واقع الحياة

أمـا زلـت تلقـي : "ذهبت ملقابلة مديرة البنك، وبعد القليل من الدردشة سـالتني

أتعرف ما :  كنت أفعل ذلك، واستمرت يف حديثها قائلة:وكان ردي" هذه الكلامت

 . هي مشكلتي، أنني ال استطيع منح تفويض أو انتداب شخص أخر

 . أنت تعنني أنك لن تقومي بالتفويض أو االنتداب: قلت

لـقـد تـغـري مفهومـهـا للموـقـف يف الـتـو " نـعـم أـنـك مـحـق يف ذـلـك: "وـكـان ردـهـا

 . واللحظة

ة، ولكنها بدأت تفكر بشكل مختلف، النني عنـدما إنه مجرد شئ غاية يف البساط

ملـاذا ال اريـد، هـذا حقيقـي : ًبدأت يف التفكري يف املوقف فـورا" لن تقومي"قلت 

انني ال اريد، ملاذا ال أريد، ثم بدأت بعـد ذلـك يف التفكـري يف أن النـاس سـيظنون 

ام كـان األمـر، أنها مخطئة أو أنها كسولة، ملاذا ال تقوم بهذا العمل بنفسها، أو مه

ومن مثة بدأت يف التفكري حتى تدرك سبب اقتناعها . فقد مر كل ذلك يف خاطرها

بذلك ومبجرد إدراكك للسبب تسـتطيع أن تبـدأ يف السـيطرة عـيل هـذا التفكـري، 

 . وتبدأ يف تغيريه

قابلت أحد األشخاص الذي بادرين قائالً أتعـرف، أننـي أرغـب بالفعـل يف أن أبـدأ 

ي الخاص، ولكن سأشعر بخيبة أمل إذا بدأت املرشوع ومل يحقـق مرشوعي التجار

 . ال أعتقد يف إمكاين تحمل خيبة األمل. النجاح
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ًحسـنا، فلنقفـز رسيعـا خمسـون عامـا للمسـتقبل، حيـث : وكان ردي عليه كاآليت ً

ًيكون عمرك تسعون عاما، وعندما تنظـر إيل حياتـك املاضـية وتجـد أنـك مل تبـدأ 

 جاري، فامذا سيكون شعورك؟ ًمطلقا مرشوعك الت

سأصـاب بخيبـة األمـل، واسـتخدم نفـس : سادت لحظات من الصمت ثـم أجـاب

 . الكلامت

ًحسنا، لدين خيارين، احدهام أن تبدأ مرشوعاك وقـد تواجـه : وبالتايل كان جوايب

خيبة األمل، والثاين ال تبدأ مرشوعك وسوف تصاب بخيبة االمـل وهـو امـر يبـدو 

 . أكرث خطورة

ًلقـد تغـري فـورا يف لحظـة . لقد بدأ مرشوعـه ونجـح.  بأنني كنت عيل حقأجاب

 . وذهب ليبدأ مرشوعه الخاص

قد يحقق البعض النجـاح عـيل املـدى القصـري ولـيس عـيل املـدى الطويـل ألنـك 

 . تتحدث عن احتامل حدوث انحسار يف املستقبل البعيد

 : Tony Robbinsإن أحد أقوال توين روبنز 

ن نعاين مـن أمل عـيل املـدى القصـري مـن أجـل مكسـب عـيل املـدى أننا ال نريد أ

وهذا هو سبب طرح هذين السؤالني حـول أن التفكـري االيجـايب يسـاعد . الطويل

فنحن تسعي لتخطي مرحلة األمل عيل املدى القصري مـن أجـل الوصـول إيل . ًكثريا

 . املكسب عيل املدى الطويل

ذا تخيل املرء النظر إيل الوراء لسنني بعيـدة ولهذا السبب، فأنا أدوام القول، بأنه إ

 عن اآلن وأدرك الفرص التي أهدرها، فامذا سيكون شعوره آنذاك؟ 



149 

تعرفت يف أحدي املرات عـيل مـديرة مبيعـات ترغـب يف تعيـني : هناك مثال أخر

ال أسـتطيع أن أبيـع للغربـاء أو "املزيد من املوظفني ضمن فريق عملها وأخربتني 

 ". ب أن أتواجد مع أشخاص غرباء ال أعرفهمأعينهم، ال أح

إن املشكلة يف استخدام كلمة غرباء هي أنها كلمـة . هذه شكوي شائعة ومعتادة

وعادة . توحي بالغرابة ويتعامل معها العقل الباطن كيشء غريب لن يساعد كثريا

 .ما أقول لهؤالء األشخاص أن يفكروا يف هؤالء الغربـاء كأشـخاص مل نقـابلهم بعـد

ليس هذا التعريـف أ. "وعادة ما يكون ردهم. شخاص مل نتعرف عليهم حتى اآلنأ

أمـا . ًنعم إنه فضفاض نوع ما ولكـن يعطيـك شـعورا أفضـل. "ًفضفاضا إيل حد ما

اليشء األخر الذي أقوله عـادة هـو انـه إذا كنـت تعـرف إن اآلخـرين هـم فقـط 

تـك مثـل صـاحب أرستك املبارشة الذين فرضوا عليك فان كل شـخص أخـر يف حيا

وة أو ادخـل الضـحكة إيل قلبـك أو العمل الذي قدم لك الوظيفـة أو اعطـاك عـال

ًرسم ابتسامة عـيل شـفتيك أو وقعـت يف غرامـة أو ايـا كـان فهـم جميعـا غربـاء 

 وصـالحني نيبالنسبة إليك يف بدابة األمر وبالتايل فمن املؤكد أن هناك أنـاس طيبـ

 .بني هؤالء الغرباء

زيد من النجاح والسعادة يف الحياة تكمن يف األشـخاص الـذين ن أفضل الفرص ملإ

 .مل تعرفهم بعد

 رصاع املعتقدات 

عندما أصبح لدي مرشوعـي الخـاص . وهكذا نصل اآلن إيل مرحلة رصاع املعتقدات

ًكان مجرد مرشوع صغري ولكن أصبح لدي أربعـة عرش موظفـا بعـد أن كـان لـدي 

قامة املرشوع أصبح هنـاك اثنـان بعـد أن إ ويف اليوم التايل من. موظف واحد فقط

 كنـت يف . ًوبدأ كـل يشء مـن حـويل يبـدو رائعـا. عينت ابن عمي ستيفن كمتدرب
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ذلك الوقت اجري هذه املكاملات العشوائية لتحديـد مسـتقبل املبيعـات والسـلع 

التي أقدمها وكنت اكـره القيـام بهـذا العمـل ملعرفـة إذا كـان النـاس يرغبـون يف 

 . ن برامج الكمبيوتر التي أبيعهاالحديث ع

 إلجراء هذه املكاملات هو أنني كنت اعتقد أن الشخص عـيل ىإن السبب يف كره

الطرف األخر هو الشخص املتحكم ألنه هو الذي سيقرر إذا كان مهتام مبنتجي ام 

 ولـذلك .ال، وهو الذي سيجعلني أما سعيدا أو حزينا، وهو يف نهاية األمر املسيطر

 إجراء هذه املكاملات ولكن عند عوديت إيل املنزل ليالً كان الهاتف عادة كنت اكره

ما يرن ولكن الرقم الذي يطلبني غـري معـروف لـدي وكنـت أفكـر لـن أرد هـذه 

وكنت اشعر إذا أجبـت عـيل هـذه . ًاملكاملة فقد يكون شخصا يحاول بيع منتج ما

وضـع السـامعة وقـد املكاملة فمن املحتمـل أال يكـون ردي بـالرفض وال اسـتطيع 

وهكـذا ويف مثـل  هـذا . ينتهي يب األمـر إيل رشاء يشء مـا ال احتـاج إليـه بالفعـل

املوقف كنت أقول لنفيس أن الشخص الذي يجري هـذه املكاملـة العشـوائية هـو 

وقد أدركت حينئذ ان هذا االمر هو مـا يطلـق عليـه . الشخص املتحكم واملسيطر

ب ان يكـون الرأيـان صـحيحان أو وقـد رصاع املعتقدات وهذا يعنـي مـن الصـع

 .يكون كالهام خطأ
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 الفصل الثاىن عرش

 سطوة األفكار



152 

معظـم يف إن مشكلة سطوة األفكار هي أننا األداة التـي تجسـدها أو أننـا نصـبح 

 اإلجـاميل ليها اليـوم هـي املجمـوع إن املعاناة التي وصلت إ.ًاألوقات انعكاسا لها

دتك إذا تذكرت األفكار واملشاعر واألفعال والنتائج سـتجد لجميع األفكار التي راو

 فان ما تراكم لديك من أفكار حتى اآلن قد ن إذ.أن ذلك قد بدأ من خالل األفكار

دفعك إيل ما وصلت إليه اآلن وهذا هو واقع األمر، وكل ما تحتاج إيل إدراكه هـو 

خـاطرك فكـرة  وعنـدما يجـول ب،أن نفس اليشء يحدث عيل أسـاس ثانيـة بثانيـة

مقـيـدة أو تفـكـري ـسـلبي ـيـؤثر يف النـتـائج  الـتـي ميـكـن أن تحققـهـا ويف مـشـاعرك 

. وأفعالك فان ذلك يعد بنـاء مسـبق للمسـتقبل الـذي سيصـبح فيـه عـام قريـب

ًوهذه األفكار تعني إن األشياء التي تعودت عيل تنحيتها جانبا، سيكون لهـا تـأثري 

 . املدي الطويلجوهري عيل املكانة التي ستصل إليها عيل

يجتح معظم األشخاص إيل التقليل من قدر تأثري أفكارنـا عـيل النتـائج التـي نحققهـا 

ًوكلام حكمت مسبقا فان دائرة األفكار املستمرة واملشـاعر الدامئـة ونوعيـة األفعـال 

. والنتائج تدعونا إيل أن نعمل عيل تغيري تفكرينا وطريقة التعامل حتي تتغري نتائجنـا

ب األخر الذي يرتبط باألفكار فهو أن كل ما يسيطر عيل أفكارنـا يـؤثر فـيام أما الجان

ًنحرزه من نتائج ويجب أن تكون مدركا  متاما لهذا األمر ن األشـياء التـي تسـتحوذ إ .ً

واآلن يبـدأ بالفعـل الجـزء . عيل تفكريك أكرث هي التي تؤثر فيام نصل إليه من نتائج

كـري يف األشـياء التـي تـراودك فـنحن نفكـر عـيل  يجـب أن تبـدأ التف.املهم واملتميـز

مستوين وميكن أن نسأل أنفسنا ملاذا أفكر بهذه الطريقة ملاذا أتفوه بهذه الكلامت؟ 

نحن يف حاجة إيل البدء يف التفكـري . ملاذا تعرتيني هذه املشاعر يف مثل هذه املواقف

ية حيال يشء ما تفكر إذا انتابتك مشاعر وانفعاالت سلب. حول كل ما يدور يف أذهاننا

 يف القيام به أو تقـوم بعملـه يف الوقـت الـراهن فأنـت يف حاجـة إيل أن تفكـر فـيام 

 يجب أن تكون واعيـا ومـدركا ملـا تفكـر فيـه  ".حسنا ملاذا أفكر بهذه الطريقة" :ييل
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فقد تفكر يف القيام بعمل . ألن هذه االفكار هي التي تدفع املرشد اآليل يف عقولنا

ابك بعض املشاعر ثم ترتاجع عن القيام بهذا العمل وتستمر يف عمـل يشء ما فتنت

يف إمكانك أن تبدأ يف إبطاء حركـة التفكـري واكتشـاف مـا هـي اإلسـرتاتيجية . أخر

ثـم "  ما الذي أتصوره يف عقـيل؟؟ما الذي أقوله لنفيس"التي تعتمد عليها أفعالك 

هـي أن مهـارة املعرفـة . اتستطيع بعد ذلك أن تغـري هـذه األشـياء وتـقيض عليهـ

 . تحديد أوجه التفكري

ًأنت يف حاجة أيضـا إيل توجيـه أسـئلة أفضـل إيل نفسـك لتطبيـق املفهـوم الـذي 

 :  عند محاولتك القيام بيشء ما قد تقول لنفسك أشياء مثل.سأبدأ برشحه

 ".لن افكر يف طريقة ما للقيام بهذا العمل"

 ".ذا العملال استطيع التفكري يف طريقة للقيام به"

 ".من املستحيل القيام بهذا العمل"

أنت تغلق بهذه الطريقة جزء كبـري مـن قـوة تشـغيل عقلـك الن كـل مـا يفعلـه 

 ".لن افعل ذلك"عقلك هو التأكيد عيل عدم القيام بهذا العمل فيقول 

 " من املحال" "من املحال" "لن افعل ذلك"

 .إذا استطعت أن تحطم هذه الدائرة وتسأل نفسك

 ؟"ا الذي سيؤدي إيل نجاح هذا العملم"

 ؟"ما الذي ميكن أن يجعله أفضل"

وقد ال تتضح هذه الحلول عـيل . سيبدأ عقلك بعد ذلك يف العمل عيل إيجاد الحلول

  .الفور ولكن أثناء ذهابك  للتسوق يف بعـض املحـال يبـزغ فجـأة شـئ مـا يف عقلـك
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الرصاع وتعتقد انه من غـري  إيل التي تدفعك األشياءولكن إذا وجدت هناك بعض 

 وال توجـد أي حلـول أمامـكاملمكن ان تحصل  عيل الجواب وال توجد أي طريقة 

 : فيجب ان تتوقف بالفعل وتقول

 "ما الذي سيؤدي إيل نجاح هذا العمل"

 "ما الذي ميكن أن يجعله أفضل"

 "ما هو اليشء الذي مل أقم به بعد"

 "ما هو اليشء الذي أفكر فيه حتي اآلن"

 وميكـن .ستبدأ بعد ذلك يف مالحظة بعض األشياء ثم تحصل بعد ذلك عيل أجوبة

الرجوع يف ذلك إيل قـول هـرنى فـورد بأنـك يف حاجـة دامئـة إيل أن تنبـه نفسـك 

سواء كنت تؤمن بقدرتك عيل القيام بذلك أو عدم قدرتك  عيل القيام بـه : "بااليت

 شـئ ال أرغـب يف القيـام بـه أو إذا كان هناك. "فأنت عيل صواب يف كلتا الحالتني

ًأنني لست متحمسا له فعادة أقول لنفيس كيف كنت سأشـعر أو كيـف سـيكون 

 تفكريي إذا كنت شديد الحامس للقيام بهذا العمل أو كنت شديد االهتامم؟

ان هذه الطريقـة تسـاعدنا يف بنـاء التصـورات واألحاسـيس حـول كيـف ميكننـي 

أحب القيام به، كام تساعدنا يف بناء إسـرتاتيجية التفكري أو االنفعال حيال يشء ما 

ما هي الطريقة التي قد يفكر فيها شـخص حيـال "جديدة وعادة ما أقول لنفيس 

ما نوع األشياء التي قد يتصورها؟ ما هي األشـياء التـي . "عمل يتوق إيل القيام به

 ميكن أن يقولها لنفسه؟

التي رسمتها للعـامل ولـو للحظـة  عيل الخروج من خريطتى ىن هذا التفكري يساعدإن

 َّأمـا الطريقـة .  جديـد مـن التفكـري حـول يشء مـاأسـلوبواحدة حتي ميكنني بناء 
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 أحيانا قد ال يكون .األخري فهي تعريف وتحديد معتقدا محدد يدفعك إيل الوراء

إذن عليك اآلن أن تبدأ مـن . لديك أيه فكرة عن املعتقدات التي تكبح طموحاتك

ة والتحكم يف االنفعاالت التي تشعر بها ثـم اطـرح عـيل نفسـك هـذا نقطة النهاي

 :السؤال

 . ما الذي يجب أن أشعر به تجاه نفىس أو تجاه اآلخرين؟ أو العامل بوجه عام

قد يبدو ذلك نوعا من الحامقة ولكن إذ فعلنا ذلك ستكتشـف انـه سـيحقق لـك 

خاص ال تعـرفهم  فعـيل سـبيل املثـال قـل انـك ال تحـب الحـديث إيل أشـ.النجاح

وعندما تفكر يف هذا األمر تشعر حقا بإحساس مزعج وتقول لنفسك ال ارغـب يف 

 :ويف هذه اللحظة يجب ان تسال نفسك. عمل ذلك

 .حسنا ما الذي يجب أن أؤمن به حتى ينتابني مثل هذا الشعور 

 :وقد تصل إيل أجوبه مثل 

 "ًلست بارعا مبا فيه الكفاية"

 " يث إيلقد ال يرغبون يف الحد"

 "ًقد يكون لديهم موقفا ما حيايل"

ستطيع  أن تتبدأ هذه األفكار واملعتقدات يف الظهور ولكن إذا سالت نفسك فقد 

" ما الذي يجب أن أؤمـن بـه حتـى ينتـابني مثـل هـذا الشـعور؟ ".تحدد بنفسك

سؤال يساعدك عيل العودة إيل مستوي الثقة حتى تدرك مدي محدوديـة وتقييـد 

ات وبالتايل تستطيع أن تطبق األسئلة التي تحدثنا عنها مـن قبـل يف هذه املعتقد

 .هذا الكتاب
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فهنـاك بعـض . إذا استطعت القيام بنفس األشـياء فستحصـل عـيل نفـس النتـائج

دوا األشخاص يذهبون كل يوم إيل نفس  السوبر ماركت ألنهـم يعرفـون أيـن يجـ

كل يشء يريدونه، فلامذا ال تذهب إيل سوبر ماركت مختلف وعليك أن تكتشـف 

قد يبدو األمر مزعجا ولكنك تسـتطيع أن تنمـى مسـارات عصـبية . أماكن األشياء

جديدة ومع مرور الوقت سيتسع مجال تفكريك فأنت تنمو وتكرب ولـن تكـون يف 

 . حاجة إيل املرشد اآليل

بأصبع السبابة لليد األخرى فسوف تشعر بـاألمل يف إذا ربت عيل يدك من الخلف 

أول األمر ولكن بعد فرتة قصـرية لـن تشـعر بـأي امل عـيل اإلطـالق ألن األعصـاب 

 ،تشعر بامللل ألنها تعتاد عيل هذا النمط وتفقد الحس وال تشعر بها عيل اإلطالق

هـم هناك بعض األشخاص يذهبون إيل نفس األماكن لقضاء أجازاتهم كـل عـام ألن

ً يتوقعونه ويريدونه ولكـنهم محـوا متامـا دائـرة يعرفون مايشعرون بالراحة فهم 

 .انفعاالتهم ومشاعرهم

إذا مل تتحـرك قـدما . إذا ذهبت إيل مكان مختلف سوف تنتابـك مشـاعر جديـدة

 عليـه التوقـف التـام بـال يتحتمفهذا يعني انك تتحرك إيل الخلف فال يوجد يشء 

. املخ مصمامن مثل النباتات التي تنمـو وتتحـرك قـدمان العقل البرشي وإ. حراك

قد يقول الـبعض حسـنا . وإذا مل تتحرك إيل األمام فستجد نفسك تتحرك إيل الوراء

أنا يف حالة توقف تام ولكنهم ال يشعرون مبا يقومون به من حركة فهـم يأخـذون 

وقـد . لخلفخطوة لألمام وخطوة للوراء مع التكرار عدة مرات إيل األمام ثم إيل ا

يبدو لهم األمر وكأنهم ال يتحركـون عـيل االطـالق ولكـنهم ال يشـعرون يف الواقـع 

 . بالحركة التي يقومون بها
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ًلقد سمعنا قصصا كثرية عن أشـخاص يف الخامسـة والتسـعني مـن عمـرهم وهـم 

يستيقظون كل صباح ويحلون الكلامت املتقاطعة ثم يعملون يف الحديقة لـبعض 

ثم نقـرأ بعـد ذلـك عـن أشـخاص أحيلـوا عـيل . ينعمون بالنشاطالوقت ومازالوا 

املعاش وهم يف الخامسة والخمسني ولكن بعد عدة أشهر تتدهور حـالتهم ألنهـم 

ًال يفعلون شيئا إال مشاهدة التليفزيون طوال الوقت وبالتايل يصابون بتـدهور يف 

 . صحتهم

عرف نكلنا .  التدهوروهذا يعني أن اللحظة التي ال تستخدم فيها عقلك ستبدأ يف

التعريف العلمي لكلمة الخبـل أو الجنـون، فـاملخ يفعـل نفـس الشـئ كـل مـرة 

ًوكام قلت مسبقا تذكر رضورة التفكري حول كل مـا يـدور . متوقعا نتيجة مختلفة

 . يف عقلك

وبدال من الهروب من مشاعر الخوف أو عنـدما تنتابـك أحاسـيس بغيضـة اخلـق 

 ما يجري بداخلك وأسال نفسك ما الـذي يجـب أن نوعا من حب االستطالع حول

 . تؤمن به حتي تنتابك مثل هذه املشاعر، ثم ابدأ يف تغيري هذا املعتقد

مـن الحيويـة . تذكر أكرث ثالثة أشياء مهمة تم تغطيتها عـيل مسـار هـذا الكتـاب

مبكان التفكري يف حلم حياتـك واشـعر مبـا سـينتابك مـن مشـاعر إذا عشـت هـذا 

إن . إن هذا يعني اإلحساس بأنك قد حققت ذلـك بالفعـل. قع حياتكالحلم يف وا

 ".نتيجة غري مخططة"هو مجرد " فشل"ًما كنت تطلق عليه مسبقا كلمة 

 ".ال ارغب"إن كلمة ال استطيع تعني عادة 

ًاآلن من التحرك قدما؟ هل هـو يشء واحـد؟ اعتقـد يف كـل إذن فام الذي مينعك 

دا نؤمن به أكرث مـن غـريه وهـو الـذي مينعنـا مـن ًلحظة أن هناك دامئا شيئا واح

 قد انتهي من كالمي ألسـاعدك عـيل أن تضـع هـذا .دفع حياتنا إيل املستوي التايل

 . اليشء الواحد يف منظور واضح
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 .كلاميت األخرية، وأشياء تفكر فيها، وما هو الشئ الذى يعوقك

 تحـدثت إلـيهم عـن الذين. كام ذكرت يف الجزء السابق فان اآلالف من األشخاص

هـذا الحـائط " هذا اليشء الواحد"النجاح وتحقيق أحالم حياتهم، يبدو أن لديهم 

أو العائق الذي يعتقدون انه لوال وجوده لكان يف استطاعتهم التحـرك للمسـتوي 

 . التايل

وكان هذا اليشء الواحد عند بعض األشـخاص الـذين تعاملـت معـه هـو يشء مـا 

إيل الجمهـور أو إجـراء مكاملـات خاصـة باملبيعـات أو يشبه القدرة عيل التحدث 

التحدث إيل أشخاص ال يعرفونهم بجانب أشياء أخـري كثـرية هـي يف واقـع األمـر 

 .أفعال أو أعامل ال يرغبون يف القيام بها

عندما كنت اسأل هؤالء األشخاص ملـاذا ال يرغبـون يف القيـام بهـذه األفعـال كـان 

م األوقـات هـو الخـوف أو أن اآلخـرين قـد الجواب الذي احصـل عليـه يف معظـ

 ". ال"يرفضون منتجه أو يقولون 

يبدو أن هناك خيط رفيع مشرتك وشائع يف الرغبة يف تجنب الشعور بخيبة األمـل 

ويف كل األحول فأنت ال تتجنـب القيـام بهـذا اليشء الواحـد . أو الرفض أو الفشل

 نجاح أليس كذلك؟ألنك تعتقد أن هناك احتامل يف أن ينتهي األمر بال

يبدو ان هناك العديد من األشخاص املصابون مبرض الخوف مـن أشـياء أو أفعـال 

فـنحن عـادة ال . قد ال يكتب لها النجـاح أو مواجهـة بعـض األخطـاء أو املتاعـب

ن أعظم أنواع اإلثارة التي ميكن أن تحصـل عليهـا إ. نرغب يف مواجهة خيبة األمل

 مـا أو ئالت العظيمة التي تراودك عند تحقيق شييف الحياة هي املشاعر واالنفعا

 ويجـب أن يكـون هنـاك .الفوز بيشء مـا يظهـر إيل أي مـدي اسـتطعت النجـاح

عدم النجـاح أو عـدم الفـوز حتـى ينتابـك شـعور خـاص من احتامل وجود خطر 

 .عندما يتحقق لك النجاح أو تحرز الفوز
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لنجـاح إذا كـان األمـر اكيف ميكنك تجسيد املشاعر التي تشبه مشـاعر الفـوز أو 

سهل تحقيقه؟ كيف تستطيع الفوز وتحلـق بأحالمـك إيل السـامء إذا كـان الفـوز 

 . بهذه السهولة؟ بال شك ال تستطيع

ـة ـعـيل اـلـورق املـقـوي مـثـل ـلـودو   أو الـسـلم Ludoانـظـر إيل األلـعـاب التقليدـي

إذا كـنـت تـعـرف اـنـك ـسـتفوز يف ـكـل ـمـرة  . Monopolyوالثعـبـان أو مونوـبـويل 

ًعب بها هذه األلعاب فام هو شعورك آنذاك؟ سوف يكـون اللعـب ممتعـا أول تل

. األمر، ولكن بعد فرتة وجيزة ستشـعر بامللـل ولـن ترغـب يف اللعـب مـرة أخـري

ولذلك فان تحقيق النجاح أو الفوز هو أمر خاص عندما تحقق النجـاح أو الفـوز 

 .لنسبة لألشخاصوهذا يقع يف املستوي التايل يف التجارة أو با. ألول مرة

إذن ماذا يحدث إذا مل تحقق الفوز أو النجاح؟ بالطبع ستشعر قليالً بخيبة األمـل 

أليس ذلك صحيح؟ وعيل كـل حـال فهـذا . يف لحظتها ولكنك تعرف انك مل تفشل

ولكن قد يتم . مازالت لديك الفرصة إلعادة الكرة. يعد نتيجة مل يتم التخطيط لها

لنجـاح يف ا مختلفني بجانب احـتامل الفـوز أو ذلك بأسلوب مختلف مع أشخاص

 . مناسبات مستقبلية

قد تتذكر يف الفصول األويل أن الفشل يجب أن ينظر إليه عيل انـه نتيجـة مل يـتم 

ًالتخطيط لهـا وسـتواجه الفشـل فقـط عنـدما ال تأخـذ قـرارا بعـدم السـعي وراء 

 . إن الفشل أمر تستطيع التحكم فيه. هدفك أو حلمك

ًيف يوم من األيام بأنك ستعاين كثريا من القلق حول أشياء مل يـتم لهـا قد تكتشف 

ًوعـادة االحـظ منظـرا أثنـاء . ًإن أحد هوايايت مراقبة السلوك اإلنساين كثـريا. النجاح

خروجي رمبا عند سريي عيل األقدام أو عند قياديت السيارة وهو وجـود أشـخاص يف 

  ظرون من خالل نوافذ منازلهم إيل مـاالثامنينيات والتسعينيات من عمرهم وهم ين
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ويف معظـم األوقـات يحركـون مقاعـدهم لتصـبح يف . يدور يف العامل مـن حـولهم

ًمواجهة النافذة حتى ميكنكم الجلوس عليها لساعات يوميا وال يفعلون شيئا أخـر  ً

 .سوي املراقبة

ننـي ًلذي يدور يف أذهانهم؟ حسنا، أنا اعرف ما يـدور يف أذهـان معظمهـم ألاما 

 ميكن أن يفعلـه بطريقـة مختلفـة إذا فيامإن معظمهم يفكر . منهمًلت عددا أس

 . عادت سنوات العمر إيل الوراء

فكلـام تقـدم بنـا . ن العقل البرشي يلعب حيلة مسـلية عنـدما نتقـدم يف السـنإ

ا بالقلق حيال ما قد يفكر فيه اآلخرين أو حقيقة أننا قـد نالعمر كلام قل إحساس

 . ً غري الئق أو نخرس شيئا ماًنواجه شيئا

 أن كل األشياء السخيفة التي كان عادة ًم اإلنسان يف العمر يدرك متأخراكلام يتقد

ًما يقلق حيالها عنـدما كـان اصـغر سـنا مثـل سـامع كلمـة ال أو احـتامل الفشـل 

وعندما يصنعها يف اإلطار األكرب للحياة يجدها يف مجمـل األمـر تافهـة وغـري ذات 

 . أهمية

لديك الفرصة هنا اآلن أن تـدرك ذلـك وان تتحـرك وتأخـذ املبـادرة حتـى ميكنـك 

 ......" أمتني لو كنت" يا لها من رحلة بدال من"ًالنظر إيل الوراء ضاحكا وأنت تفكر 

وهكذا عندما تفكر يف هذا اليشء الواحد الذي يدفع بحياتك إيل املسـتوى التـايل، 

ًوإال قريبـا " سأفعل ذلك يف السنة التالية،"ل ًفال تستمر يف وضعه جانبا وأنت تقو

ًجدا ستدفعك كل السنوات التاليـة إيل الجلـوس عـيل مقعـدك نـاظرا مـن خـالل  ً

ويرجع السـبب يف ذلـك إيل أن األمـر ال .ًنافذتك شاعرا بالندم واآليس عيل ما فاتك

 :يرتبط بالسنة التالية أو الشهر التايل أو األسبوع التايل

 . آلن ويف ذهنك هذه األفكارأود أن أتركك ا
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 ماذا لو قمت بذلك اآلن؟

 ماذا لو قمت بذلك اليوم؟
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